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O PRINCIPAL OBJETIVO DESTA SEÇÃO É 
APRESENTAR A BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR E EXPLICAR POR QUE PRODUTORES 
DE CONTEÚDO DEVEM CONHECÊ-LA.

INTRODUÇÃO1
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A BNCC não é um currículo, mas uma referência obrigatória para todos os currículos 
das redes públicas e particulares do Brasil, com o objetivo de promover a equidade. 
Ou seja, não importa onde os alunos residam ou estudem, todos devem ter a mesma 

oportunidade de desenvolver habilidades e aprender conteúdos considerados 
essenciais. Os currículos e projetos pedagógicos devem ter a BNCC como ponto de 
partida e complementá-la com metodologias de ensino, abordagens pedagógicas e 
outros conhecimentos e habilidades específicas locais, garantindo a diversidade das 

aprendizagens e a autonomia das escolas e professores.

A BNCC traz uma concepção de desenvolvimento integral dos estudantes, em todas 
as suas dimensões: intelectual, física, emocional, social e cultural. Ou seja, o que 

eles precisam aprender vai além de uma lista de conteúdos acadêmicos. É preciso 
desenvolver suas capacidades individuais e sociais de modo a que tenham todas as 

ferramentas para viver em sociedade e concretizar seus projetos de vida.

1.1. O QUE É A BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR?
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento 
de caráter normativo, que define os conhecimentos e habi-
lidades que todos os estudantes brasileiros têm o direito de 
aprender na escola. São aprendizagens essenciais e comuns 
a todos, descritas por faixas etárias para a Educação Infantil, 
o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

A BNCC não é um currículo, mas uma referência obrigató-
ria para todos os currículos das redes públicas e particulares 
do Brasil, com o objetivo de promover a equidade. Ou seja, 
não importa onde os alunos residam ou estudem, todos de-
vem ter a mesma oportunidade de desenvolver habilidades e 
aprender conteúdos considerados essenciais. Os currículos e 
projetos pedagógicos devem ter a BNCC como ponto de par-
tida e complementá-la com metodologias de ensino, aborda-
gens pedagógicas e outros conhecimentos e habilidades es-
pecíficas locais, garantindo a diversidade das aprendizagens 
e a autonomia das escolas e professores.

A BNCC traz uma concepção de desenvolvimento integral 
dos estudantes, em todas as suas dimensões: intelectual, fí-
sica, emocional, social e cultural. Ou seja, o que eles precisam 
aprender vai além de uma lista de conteúdos acadêmicos.  

É preciso desenvolver suas capacidades individuais e sociais 
de modo a que tenham todas as ferramentas para viver em 
sociedade e concretizar seus projetos de vida.

Prevista no Plano Nacional de Educação, na Lei de Dire-
trizes e Bases e na Constituição, a BNCC foi elaborada em 
um processo participativo iniciado em 2015. No caso da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, esse proces-
so foi finalizado em dezembro de 2017. No caso do Ensino 
Médio, a expectativa do Ministério da Educação (MEC) é de 
que ela seja aprovada até dezembro de 2018, mas existe 
incerteza quanto ao cumprimento desse prazo.

ENSINO MÉDIO EM DISCUSSÃO
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1.2. POR QUE OS PRODUTORES 
DE RECURSOS EDUCACIONAIS 
DIGITAIS PRECISAM CONHECER 
MELHOR A BNCC?
A implementação da BNCC envolverá a revisão de um conjunto 
de políticas educacionais para cumprir seu papel de contribuir 
para a melhoria da qualidade da educação básica brasileira. 
Dentre as frentes que precisarão ser revistas, destacam-se:

. Conteúdos dos materiais didáticos físicos e digitais  

. Currículos das redes públicas e particulares de educação;

. Currículos das formações iniciais nas licenciaturas e das formações 
continuadas de professores;

. Avaliações de larga escala;

A BNCC deve ser vista como uma nova diretriz para produção 
de conteúdos educacionais. As competências gerais, compe-
tências específicas e habilidades de cada um dos componentes 
apresentados no documento fornecem orientações essenciais 
para as organizações interessadas em desenvolver materiais 
que podem ser usados por professores e alunos do sistema 
educacional brasileiro. 

É importante ressaltar que os recursos educacionais digi-
tais deverão demonstrar aderência à BNCC para fazer par-
te do novo Guia de Tecnologias Educacionais do Ministério 
da Educação. O novo edital de convocação para o processo 
de inscrição, avaliação e precificação de tecnologias edu-
cacionais para a educação básica, lançado em 2018, exige 
que as tecnologias interessadas apresentem alguma do-
cumentação que descreva a correlação entre o conteúdo 
presente na tecnologia e sua relação com a BNCC e que 
explicite como as funcionalidades da tecnologia auxiliam o 
aluno na aquisição das competências gerais da BNCC.

GUIA DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

As mudanças promovidas pela BNCC também podem ser 
vistas como oportunidades para criadores de recursos edu-
cacionais digitais apoiarem e facilitarem a solução dos de-
safios que serão enfrentados pelas redes de ensino e por 
professores e alunos da educação básica no processo  
de implementação.

VEJA NA SEÇÃO 3 DESTE GUIA 
UM RESUMO DAS PRINCIPAIS 

MUDANÇAS E OPORTUNIDADES 
NO ENSINO FUNDAMENTAL



2
COMO A 
BNCC ESTÁ 
ESTRUTURADA?
O PRINCIPAL OBJETIVO DESTA SEÇÃO É APRESENTAR, 
DE FORMA RESUMIDA, COMO A BNCC ESTÁ 
ESTRUTURADA PARA ORIENTAR OS ALUNOS NO 
DESENVOLVIMENTO DE DEZ COMPETÊNCIAS GERAIS 
AO LONGO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NELA, TAMBÉM 
APRESENTAREMOS INDICAÇÕES DE MATERIAIS 
COMPLEMENTARES PARA INTERESSADOS EM SE 
APROFUNDAR NO ASSUNTO.
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EDUCAÇÃO BÁSICA
COMPETÊNCIAS GERAIS

EDUCAÇÃO INFANTIL

Direitos de aprendizagem e
desenvolvimento

Campos de experiências

Objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento 

ENSINO FUNDAMENTAL

Áreas do conhecimento

Componentes curriculares

Competências específicas de área

Competências específicas de 
componente

ANOS INICIAIS

Unidades
temáticas

Unidades
temáticas

Objetos de
conhecimento 

Unidades
temáticas

Habilidades

Unidades
temáticas ANOS FINAIS

ENSINO MÉDIO

ETAPAS

Figura 1: Estrutura geral da BNCC

Fonte: Ministério da Educação

2.1. ESTRUTURA GERAL DA BNCC
A BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação 
Básica e em cada etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes.
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2

1.Conhecimento

2.Pensamento científico,
crítico e criativo 

3.Repertório cultural

4.Comunicação  

5.Cultura digital

7. Argumentação

8. Autoconhecimento
e autocuidado

9.Empatia e cooperação 

10.Responsabilidade
e cidadania

6.Trabalho
e projeto de vida

COMPETÊNCIAS
GERAIS

BNCC

O que: Valorizar e utilizar
os conhecimentos sobre
o mundo físico, social,
cultural e digital

O que: Exercitar
a curiosidade intelectual
e utilizar as ciências com
criticidade e criatividade 

Para: Entender e explicar
a realidade, continuar
aprendendo e colaborar
com a sociedade

Para: Investigar causas,
elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver
problemas e criar soluções

O que: Valorizar
as diversas
manifestações
artísticas e culturais

Para: Fruir e participar
de práticas diversificadas
da produção
artístico-cultural

O que: Utilizar
diferentes
linguagens

Para: Expressar-se e partilhar
informações, experiências,
ideias, sentimentos e
produzir sentidos que levem
ao entendimento mútuo

O que: Compreender,
utilizar e criar
tecnologias digitais
de forma crítica,
significativa e ética

Para: Comunicar-se, acessar
e produzir informações
e conhecimentos, resolver
problemas e exercer
protagonismo e autoria

O que: Agir pessoal
e coletivamente com

autonomia, responsabilidade,
flexibilidade, resiliência

e determinação

Para:Tomar decisões
com base em princípios

éticos, democráticos,
inclusivos, sustentáveis

e solidários

O que: Exercitar
a empatia, o diálogo,

a resolução de conflitos
e a cooperação

Para: Fazer-se respeitar e promover
o respeito ao outro e aos direitos

humanos, com acolhimento
e valorização da  diversidade, sem

preconceitos de qualquer natureza.

O que: Conhecer-se,
compreender-se

na diversidade humana
e apreciar-se

O que: Argumentar
com base em fatos,

dados e informações
confiáveis

Para: Cuidar de sua saúde física
e emocional, reconhecendo suas

emoções e as dos outros,
com autocrítica e capacidade

para lidar com elas

Para: Formular, negociar e defender
ideias, pontos de vista e decisões

comuns, com base em direitos
humanos, consciência socioambiental,

consumo responsável e ética

O que: Valorizar e
apropriar-se de
conhecimentos

e experiências

Para: Entender o mundo
do trabalho e fazer escolhas alinhadas

à cidadania e ao seu projeto de vida
com liberdade, autonomia,

criticidade e responsabilidade.

2.2. COMPETÊNCIAS GERAIS
O ponto de partida da BNCC são dez competências gerais que os alunos precisam desenvolver ao longo da Educação Básica 
– Ensino Infantil, Fundamental e Médio. Segundo a BNCC, essas competências pretendem assegurar uma formação humana 
integral, que contribua para que os alunos ajudem na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva

Para os interessados 
em se aprofundar 
nas dimensões e no 
desenvolvimento das 
competências gerais, 
recomendamos 
acessar o seguinte 
material produzido 
pelo Movimento 
Pela Base Nacional 
Comum Curricular

PARA SABER MAIS:

Figura 2: Infográfico sobre competências gerais da BNCC

Fonte: PorVir

http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
http://movimentopelabase.org.br/wp-content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf
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2.3. COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS
Cada área de conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo desenvolvimento deve ser promovido ao longo 
dos nove anos de escolarização. Essas competências explicitam como as dez competências gerais se expressam nessas áreas. As 
competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares, 
e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e o Ensino Fundamental – Anos 
Finais e a continuidade das experiências dos alunos, considerando suas especificidades.

ENSINO FUNDAMENTAL

Áreas do conhecimento

Componentes curriculares

Competências específicas de área

Competências específicas de 
componente

ANOS INICIAIS

Unidades
temáticas

Objetos de
conhecimento Habilidades

ANOS FINAIS

Nas áreas que abrigam mais de um 
componente curricular (Linguagens 
e Ciências Humanas), também são 
definidas competências específicas 
do componente (Língua Portuguesa, 
Arte, Educação Física, Língua 
Inglesa, Geografia e História) a ser 
desenvolvidas pelos alunos ao longo 
dessa etapa de escolarização.

As competências específicas possibilitam 
a articulação horizontal entre as áreas, 
perpassando todos os componentes 
curriculares, e também a articulação 
vertical, ou seja, a progressão entre o 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 
o Ensino Fundamental – Anos Finais e a 
continuidade das experiências dos alunos, 
considerando suas especificidades.

Figura 3: Estrutura geral da BNCC

Fonte: Ministério da Educação

Para os interessados 
em se aprofundar 
nas competências 
específicas de 
cada área de 
conhecimento 
da BNCC, 
recomendamos 
acessar o 
documento oficial 
da BNCC.

PARA SABER MAIS:

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf
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UNIDADES TEMÁTICAS OBJETOS DE CONHECIMENTO HABILIDADES

Vida e evolução
Corpo humano

Respeito à diversidade

(EF01CI02) Localizar, nomear e 
representar graficamente (por meio de 
desenhos) partes do corpo humano e 
explicar suas funções.

(EF01CI03) Discutir as razões pelas 
quais os hábitos de higiene do corpo 
(lavar as mãos antes de comer, escovar 
os dentes, limpar os olhos, o nariz e 
as orelhas etc.) são necessários para a 
manutenção da saúde.

(EF01CI04) Comparar características 
físicas entre os colegas, reconhecendo 
a diversidade e a importância da 
valorização, do acolhimento e do 
respeito às diferenças.

2.4. UNIDADES TEMÁTICAS, OBJETOS DE  
CONHECIMENTO E HABILIDADES
Respeitando as muitas possibilidades de organização do conhecimento escolar, as unidades temáticas definem um arranjo 
dos objetos de conhecimento ao longo do Ensino Fundamental adequado às especificidades dos diferentes componentes 
curriculares. Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento, assim como cada objeto 
de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades, conforme ilustrado no exemplo a seguir.
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Para os interessados em se aprofundar em progressão espiral 
podem acessar o modelo criado por Rex Heer, do Iowa State 
University Center for Excellence in Learning and Teaching.

PARA SABER MAIS:

Compilar informações agrupadas de uma maneira diferente pela combinação de elementos em um novo padrão ou estrutura  
através de geração, planejamento, ou produção ou proposta de soluções alternativas

Apresentar e defender opiniões, fazendo julgamentos sobre informações, validade das ideias, ou qualidade do trabalho com  
base em um conjunto de critérios, ou por meio de verificação e crítica; defender ideias e conceitos

Examinar e quebrar as informações em partes para determinar como elas se relacionam com a outra e a uma estrutura geral ou 
finalidade através de diferenciação, organização e atribuição. Fazer inferências e encontrar evidências para der apoio a generalizações

Solucionar problemas para novas situações, aplicando o conhecimento adquirido, fatos,  
técnicas e regras de diferentes maneiras

Demonstrar a compreensão de fatos e ideias de organização, comparando, classificando, resumindo, inferindo, traduzindo, 
interpretando, dando descrições e afirmando ideias principais

Expor a memória do material anteriormente aprendido ao recordar fatos,  
termos, conceitos básicos e respostas

CRIAR

AVALIAR

ANALISAR

APLICAR

COMPREENDER

LEMBRAR

PROGRESSÃO DAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZADO

As expectativas de aprendizagem para cada ano devem ser criadas sobre expectativas anteriores,  
ao se preparar os alunos para competências e conceitos mais desafiadores no ano seguinte

2.5. PROGRESSÃO ESPIRAL
A BNCC trabalha cada habilidade em progressão espiral - inicialmente, o aluno desenvolve habilidades mais simples dentro de uma 
unidade temática. Nas séries seguintes, o objeto e os verbos que indicam as habilidades esperadas dos alunos ficam mais complexos.

http://www.celt.iastate.edu/wp-content/uploads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf


3
QUAIS SÃO AS 
PRINCIPAIS MUDANÇAS 
E OPORTUNIDADES NO 
ENSINO FUNDAMENTAL?
O PRINCIPAL OBJETIVO DESTA SEÇÃO É APRESENTAR 
UMA RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS MUDANÇAS DA BNCC NOS 
COMPONENTES DE LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E 
CIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL. PARA COMPLETAR 
ESSA RELAÇÃO DE MUDANÇAS, TAMBÉM LISTAMOS 
ALGUMAS OPORTUNIDADES QUE PODEM SER MELHOR 
EXPLORADAS POR ORGANIZAÇÕES  QUE DESENVOLVEM 
RECURSOS EDUCACIONAIS DIGITAIS.
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3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.1. Mudanças gerais no Ensino Fundamental 

Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Centralidade da produção 
de textos

. Oferecer recursos que proporcionem aos alunos 
oportunidades de leitura e escrita contextualizada com 
propósito real de comunicação

. Oferecer recursos que estimulem os alunos na leitura e 
na produção de textos.

. Oferecer recursos que facilitem a aprendizagem de 
cada aluno segundo seu ritmo e capacidade

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre metodologias de ensino e avaliação 
formativa em leitura e escrita

A BNCC aposta na produção e não apenas na 
compreensão de textos. É preciso participar das práticas 
de linguagem produzindo textos. Mesmo que essa visão 
aparecesse nos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs), são reforçadas as ações que o aluno precisa 
realizar para conceituar um conteúdo. Neste sentido, é 
importante considerar que quando o aluno escreve, ele 
percebe a construção do texto, o que o permite ler melhor 
(e não apenas ler nos torna escritores melhores). Essa 
maneira de levar o aluno a praticar dá mais trabalho na 
formulação de materiais didáticos e avaliações, que deve 
ter uma natureza mais formativa, sendo capaz de apontar 
as dificuldades dos alunos com relação à compreensão e 
produção de textos ao longo do processo.

Valorização da gramática e 
aprendizado em situações reais  
de uso

. Oferecer recursos que estimulem os alunos a 
mobilizarem recursos gramaticais, de forma prática, 
para ler e produzir textos com competência.

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre temática de uso da gramática em 
situações reais.

A gramática, a ortografia, os aspectos sintáticos e, as 
questões de coerência, coesão, progressão temática dos 
textos serão aprendidos pelos alunos nas práticas sociais 
de leitura e escrita, ou seja, em situações de uso real. 

Neste sentido, durante a leitura, torna-se importante 
chamar a atenção dos alunos para a presença de 
recursos linguísticos. Uma possibilidade neste sentido é 
fazer da gramática algo interessante integrando-a com 
competência à análise e produção de textos.



QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS MUDANÇAS E OPORTUNIDADES 
NO ENSINO FUNDAMENTAL?3

14

1 4 a c2 5 b3 6

Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Uso de textos genuínos

. Oferecer recursos que facilitem o acesso de 
professores a textos de fora dos livros didáticos 
que sejam adequados para diferentes turmas e seus 
contextos específicos.

. Oferecer recursos que estimulem os alunos a 
produzirem textos em situações de estudos e pesquisa 
reais, por meio de trabalhos interdisciplinares.

Tomando como base os campos de atuação, como os 
campos da vida cotidiana, das práticas de estudo e 
pesquisa, o artístico-literário e o jornalístico-midiático, é 
indicado apresentar aos alunos textos genuínos para cada 
situação de  aprendizagem. Ou seja, não é  recomendado 
apresentar aos alunos textos produzidos para livros 
didáticos ou criar situações artificiais. Nesse sentido, os 
professores terão o desafio de buscar textos que fazem 
sentido para seus alunos considerando o contexto em 
que estão inseridos. No campo da vida cotidiana, por 
exemplo, é fundamental a participação em situações de 
leitura, próprias de atividades vivenciadas cotidianamente 
por crianças, adolescentes, jovens e adultos, no espaço 
doméstico e familiar, escolar, cultural e profissional.

Contextualização das  
produções textuais

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores de reconstrução dos traços da produção 
de um texto e identificação dos  interesses ocultos por 
trás de uma situação comunicativa.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de professores de 
busca por textos (vídeos, podcasts etc.) contextualizados.

A forma como a BNCC sugere a análise de produções 
textuais tem como ponto forte a consideração sobre o 
contexto de produção dos textos – quem o produziu, 
para quem foi produzido, como foi sua circulação, onde 
foi veiculado, quais são os interesses envolvidos, ele 
responde a alguma questão de interesse da sociedade, 
qual é a situação comunicativa envolvida?

3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.1. Mudanças gerais no Ensino Fundamental  [Continuação]
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Intensificação de estratégias 
dinâmicas, interativas e 
colaborativas para a aprendizagem

. Oferecer recursos que facilitem a construção de  
um ambiente coletivo de aprendizagem que leve  
em consideração: 

a)  a língua como  meio cultural de construção de 
identidades de seus usuários e da comunidade a  
que pertencem;

b) a  linguagem escrita como forma de interação e 
protagonismo social  nos diferentes campos de 
atuação da vida social e ampliação de participação 
coletiva na cultura letrada;

c) a linguagem oral como possibilidade de interação 
e circulação em diferentes mídias para expressar e 
partilhar informações e ideias;

d) as situações comunicativas como espaços de interações 
sociais que  permitam reflexões sobre a variedade e o 
estilo de linguagem e sobre os interlocutores que estão 
dialogando por diversas linguagens.

Nas competências gerais, a BNCC indica uma 
experiência com a língua que demanda interação 
constante entre os sujeitos participativos. Isso aparece 
de forma mais explícita na competência 3 com a 
mediação da diversidade cultural, na competência 4 com 
o uso de diferentes linguagens no compartilhamento de 
informações e na construção coletiva do conhecimento 
e na competência 9 com as ações para planejar, decidir e 
realizar projetos colaborativamente.

3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.1. Mudanças gerais no Ensino Fundamental  [Continuação]
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Antecipação do prazo para que as 
crianças dominem a escrita para o 
2º ano

. Oferecer recursos que possibilitem a criação de 
situações desafiadoras para os alunos com diferentes 
condições de escrita.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores na identificação de como os alunos estão 
em relação às habilidades do ciclo de alfabetização.

. Oferecer recursos que estimulem os alunos em diferentes 
níveis de competência a se ajudarem mutuamente.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores na identificação das hipóteses de escrita 
dos alunos 

Uma grande novidade da última versão da BNCC é que o 
aluno deve estar alfabetizado até o final do 2º ano. Nos dois 
primeiros anos do Ensino Fundamental, a ação pedagógica 
deve ter como foco a alfabetização, a fim de garantir 
amplas oportunidades para que os alunos se apropriem 
do sistema de escrita alfabética de modo articulado ao 
desenvolvimento de outras habilidades de leitura e de 
escrita e ao seu envolvimento em práticas diversificadas de 
letramentos. Com isso, torna-se necessário acompanhar 
e investigar com mais regularidade o que os alunos sabem 
e o que precisam aprender para garantir que estejam 
alfabetizados até o final desse período.

Reconhecimento da importância de 
duas dimensões da aprendizagem 
da língua: a faceta da consciência 
fonológica e a perspectiva 
enunciativo-discursiva

. Proporcionar formação ou materiais de apoio que 
facilitem o trabalho de professores para desenvolver 
a alfabetização em duas dimensões da aprendizagem 
da língua: a faceta da consciência fonológica e a 
perspectiva enunciativo-discursiva do letramento.

A BNCC apresenta a alfabetização como a capacidade de 
“codificar e decodificar” os sons da língua (fonemas) em 
material gráfico (grafemas ou letras). É um olhar conjunto 
para o som e para o sentido, no qual não basta o aluno 
apenas dominar o sistema de escrita. Ele deve ser capaz 
de ler e escrever textos de diversos gêneros. Com essa 
proposta passa a se trabalhar, nos primeiros dois anos, a 
construção do alfabeto e das relações fonema-grafema 
e, ao longo do resto do Ensino Fundamental, desbravar as 
convenções do sistema como a ortografia.

3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.2. Mudanças específicas no Ensino Fundamental I 
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Expectativas de aprendizagem 
para alfabetização

. Oferecer recursos que facilitem a criação de situações 
reais de comunicação, adequadas ao contexto da 
região onde se situa cada escola.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores na utilização de conteúdos de outras 
áreas para criar situações de alfabetização, como em 
pesquisas sobre objetos de estudo de Ciências da 
Natureza, História ou Geografia, ao mesmo tempo em 
que os alunos avançam nas suas compreensões sobre 
o sistema de escrita.

Em linhas gerais, a expectativa é que os alunos cheguem 
à hipótese alfabética de escrita até o final do 1º ano, 
o que envolve dominar o sistema de escrita alfabético 
e também ler e escrever textos que fazem parte do 
campo de atuação da vida cotidiana, como bilhetes, 
cartas, regras de brincadeiras e receitas com o auxílio 
de colegas ou do professor. Para o 2º ano, as habilidades 
são aprofundadas e a autonomia para a escrita, a leitura 
e a compreensão textual, ampliada. Espera-se que eles já 
consigam usar a grafia correta de palavras conhecidas e 
sejam capazes de produzir pequenos textos respeitando 
os temas propostos, os gêneros textuais, a situação 
comunicativa e a sequência dos fatos.

Trabalho com a oralidade

. Oferecer recursos que facilitem o acesso de 
professores a referências que possam orientar o 
planejamento de situações de exposição oral.

. Oferecer recursos que estimulem os alunos a 
realizarem conversas, debates e discussões com 
intencionalidade e argumentação na sala de aula.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores no estabelecimento de critérios de 
avaliação para produções que envolvam a oralidade.

A BNCC reforça o que já estava nos PCNs: que o oral 
também é objeto de estudo. Não apenas a realização de 
rodas de conversa, mas também como fazer um seminário, 
uma exposição pública de um tema. É preciso orientar os 
alunos sobre como montar apresentações, por exemplo.

3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.2. Mudanças específicas no Ensino Fundamental I  [Continuação]
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Interpretação de textos 
multissemióticos e multimidiáticos

. Oferecer recursos que estimulem os alunos a falarem 
sobre esse novo gênero, engajando o docente no 
aprimoramento da prática.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho 
de professores de composição de projetos 
interdisciplinares, envolvendo outros professores no 
ensino de diferentes linguagens e culturas.

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre gêneros multissemióticos.

Sem desvalorizar os gêneros clássicos (listas, poemas, 
cartas, contos, crônicas, notícias, verbetes, resumos, 
artigos), a BNCC passa a dar destaque aos textos 
multissemióticos* e multimidiáticos** (slams, vlogs, 
podcasts culturais, playlists comentadas, fanfics, 
e-zines, vídeos-minuto), um reflexo da sociedade 
inundada por novas mídias e redes sociais. 

* Compreende-se como ‘multissemióticos’ textos de gêneros 
híbridos de múltiplas linguagens que apontam para o campo da 
imagem e de outras semioses que não somente a escrita.

** Multimidiáticos refere-se à utilização de múltiplos meios de 
expressão, físicos ou digitais.

Pensamento crítico

. Oferecer recursos que facilitem a criação de situações 
e atividades para os alunos realizarem discussões 
sobre conteúdos veiculados na internet.

. Oferecer recursos que facilitem a criação de situações 
e atividades que estimulem os alunos a formularem 
perguntas, questionarem conteúdos, interpretarem 
textos, aprenderem a buscar material em fontes 
confiáveis e checarem informações.

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre relações na era digital, inclusive com 
referências teóricas estudadas por comunicadores.

O que se pretende é propiciar experiências que permitam 
desenvolver nos adolescentes e jovens a sensibilidade 
para que se interessem pelos fatos que acontecem na sua 
comunidade, na sua cidade e no mundo e afetam as vidas 
das pessoas, incorporem em suas vidas a prática de escuta, 
leitura e produção de textos pertencentes a gêneros da 
esfera jornalística em diferentes fontes, veículos e mídias, 
e desenvolvam autonomia e pensamento crítico para se 
situar em relação a interesses e posicionamentos diversos e 
possam produzir textos noticiosos e opinativos e participar 
de discussões e debates de forma ética e respeitosa.

3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.3. Mudanças específicas no Ensino Fundamental II
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Incentivo a atuação na vida pública

. Oferecer recursos que facilitem a criação de espaços 
e situações para os alunos participarem da gestão da 
sala de aula e de eventos promovidos pela escola.

. Oferecer recursos que facilitem a criação de 
oportunidades de atuação participativa dos alunos, 
seja sistematizando conteúdos estudados para 
divulgação na comunidade ou propondo o debate de 
um tema que interesse a todos.

É possível que os alunos tenham interesse em como 
atuar na sociedade (por exemplo: constituir um grêmio 
estudantil, construir um estatuto, realizar assembleias, 
ações de intervenção na escola e na comunidade, 
atuação política). Uma diferença da BNCC em relação 
aos PCNs é que ela explicita o interesse de que a atuação 
na vida pública seja tematizada e trabalhada na escola.

Valorização do potencial 
humanizador de literatura e artes

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores na identificação do potencial humanizador 
em obras de literatura e do campo das Artes.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores no desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares que estimulem a convivência e a 
valorização do diferente.

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre conteúdos do campo de Artes 

É destaque entre as competências gerais que a fruição 
e a produção de diferentes obras do campo artístico 
e literário levam à humanização, a compreensão das 
diferenças, ao respeito e a valorização da diversidade  
em lugar do preconceito.

3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.3. Mudanças específicas no Ensino Fundamental II   [Continuação]
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Mobilização de práticas da  
cultura digital

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre as novas mídias digitais.

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre como integrar recursos digitais a 
suas aulas

As novas mídias trazem novidades em termos de autoria 
e produção. Em muitos casos, o trabalho é colaborativo 
e não tem um autor, e sim uma comunidade de autores 
(Wikipedia, por exemplo). Com isso, torna-se importante 
trazer a ideia da produção colaborativa para dentro da 
sala de aula.

Os interessados em se aprofundar nessas mudanças 
em Língua Portuguesa podem acessar a página do 
Guia BNCC de Língua Portuguesa produzido pela 
NOVA ESCOLA

PARA SABER MAIS:

3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
3.1.3. Mudanças específicas no Ensino Fundamental II   [Continuação]

https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/8/lingua-portuguesa
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3.2. MATEMÁTICA
3.2.1. Mudanças gerais no Ensino Fundamental 

Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Letramento matemático 

. Oferecer recursos que estimulem a curiosidade  
e a investigação dos alunos.

. Oferecer recursos com problemas desafiantes que 
possam ser solucionados por alunos de várias formas.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho em  
grupo dos alunos.

. Oferecer recursos que façam uso de abordagens 
pedagógicas focadas em aprendizagem criativa 
(como STEM1, PBL – Problem Based Learning2 e 
Esforço Produtivo3).

Na nova proposta da BNCC, o aluno precisa entender, 
tentar fazer, “quebrar a cabeça” para resolver atividades 
que o desafiem. Deverá pensar sobre o problema, fazer 
inferências, saber discutir e explicar a forma como 
realizou as operações e/ou chegou a uma solução. Ao 
descobrirem que podem resolver problemas de muitas 
maneiras, os alunos se sentem mais criativos e mais 
participativos nas aulas.

Reconhecimento da importância 
do conhecimento matemático 
para a compreensão e atuação 
 no mundo

. Oferecer recursos com situações e atividades que 
utilizam informações atuais na mídia local ou mundial.

. Oferecer recursos que facilitem a criação de 
situações e atividades a partir do cotidiano escolar  
do bairro ou da região.

Se trata de um novo ponto de vista: a Matemática era 
um objeto construído a ser apresentado para o aluno. A 
BNCC enxerga a Matemática como uma possibilidade 
para o desenvolvimento de competências e habilidades e 
vai estimular relações com situações do cotidiano. Nesse 
sentido, a BNCC cita como objeto e estratégia para o estudo 
da matemática a resolução de problemas, a investigação, o 
desenvolvimento de projetos e a modelagem.

 1. A sigla em inglês STEM agrupa as áreas Ciências da Natureza, Tecnologia, Engenharia e Matemática. O objetivo desse método de aprendizagem é estimular o ensino interdisciplinar dessas áreas do 
conhecimento, como foco na aplicação prática dos conteúdos apresentados.

2. O método PBL (Problem Based Learning) estimula os alunos a pensarem em soluções para problemas e situações reais discutidas em sala de aula. 

3. Segundo a Nova Escola, a premissa do método esforço produtivo é que os alunos elaborem perguntas  que levem à reflexão. Aqui, a dificuldade é vista como uma oportunidade de aprendizagem.
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Desenvolvimento de projetos  
que abordem questões de  
urgência social

. Oferecer recursos que facilitem o acesso de 
professores a materiais, notícias, dados e artigos que 
envolvam os principais temas do momento.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores de análise de dados econômicos para que 
seja capaz de orientar melhor seus alunos.

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores na identificação de fontes confiáveis 
de pesquisa, facilitando sua busca de materiais 
relevantes para o tema tratado.

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre como facilitar debates em contextos 
onde existem uma diversidade de opiniões entre os alunos.

A BNCC apresenta essa exigência quando apresenta a 
seguinte competência: “desenvolver e/ou discutir projetos 
que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com 
base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 
solidários, valorizando a diversidade de opiniões de indivíduos 
e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza”.

Com isso, construir situações e atividades que utilizem 
informações atuais da mídia torna-se uma importante 
estratégia no ensino de matemática. Um caso como a 
greve dos caminhoneiros, por exemplo, coloca em jogo 
várias questões da Matemática como escalas, volumes 
(de caminhão), inflação, geografia, história, biologia/
alimentação, química/ combustível.

3.2. MATEMÁTICA
3.2.1. Mudanças gerais no Ensino Fundamental  [Continuação] 
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Ensino de pensamento algébrico e 
probabilidade e estatística

. Proporcionar formação ou materiais de suporte para 
professor sobre tema de pensamento algébrico.

. Proporcionar formação ou materiais de suporte para 
professor sobre tema de probabilidade e estatística.

Como uma grande novidade para o professor polivalente, 
ele terá que se aprofundar nesses temas, para saber 
melhor como ensiná-los. A formação continuada funciona 
bem se é feita entre pares, dentro da escola e pode contar 
com a ajuda de professores especialistas.

3.2. MATEMÁTICA
3.2.2. Mudanças específicas do Ensino Fundamental I
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Introdução ao pensamento 
computacional

. Oferecer recursos com atividades interdisciplinares 
que envolvam a aplicação prática da Matemática.

. Proporcionar formação ou materiais de apoio para 
professores sobre funcionamento da linguagem de 
computação

Com a proposta de letramento matemático, outro desafio 
que a BNCC apresenta é a realização de atividades 
interdisciplinares onde a Matemática será utilizada como 
ferramenta de aplicação. A linguagem da computação 
é uma forma de trabalhar a Matemática dessa forma e 
poderá ser utilizada em um projeto, seja para o aluno 
entender como determinadas coisas funcionam e/ou para 
entender como as linguagens de programação podem ser 
usadas para a resolução de problemas.

Ênfase na investigação, no 
desenvolvimento de projetos e na 
modelagem

. Oferecer recursos que estimulem a criatividade dos 
alunos por meio de atividades investigativas. 

Será necessário estimular a criatividade dos alunos, 
apresentando a ele situações que exigem o uso de 
diferentes conhecimentos matemáticos. Nunca é só a 
álgebra que será mobilizada, vários aspectos matemáticos 
devem ser envolvidos na solução de um problema. A 
solução de um desafio é o que produz conhecimento 
no aluno. A valorização do erro como parte do processo 
também ganha importância nessas situações

3.2. MATEMÁTICA
3.2.3. Mudanças específicas do Ensino Fundamental II
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Geometria das transformações (a 
partir do 6º ano)

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de 
professores na identificação de como seus alunos 
estão em relação às habilidades de geometria das 
transformações do 1º ao 5º ano.

Considerando que esse assunto é novidade a partir do 6º ano, 
ensinar geometria das transformações não será um trabalho 
difícil para o professor, mas ele pode encontrar desafios para 
realizar a transposição didática para um aluno de 13 anos.

Resolução de equações

. Oferecer recursos que facilitem a criação de questões 
do cotidiano, contextualizadas, sejam problemas, 
jogos ou projetos.

. Oferecer recursos com situações e problemas com 
mais de uma resposta possível.

. Oferecer recursos que levem em consideração tempo 
para os alunos refletirem.

No 9º ano, a BNCC explicita que as equações de 2º grau 
não precisam ser resolvidas pela fórmula de Báskara. Isso 
é uma quebra de paradigma para a Matemática tradicional. 
Em outras palavras, a BNCC estimula qualquer método 
de resolução – ferramentas algébricas, propriedades da 
igualdade, formas diferentes de escrever uma equação 
(uma multiplicação com 2 parênteses, por exemplo). 

Produção de texto de 
argumentação matemática

. Oferecer recursos que estimulem os alunos a f 
azerem registros.

. Oferecer recursos que estimulem os alunos a 
praticarem a argumentação matemática.

Essa atividade ficou explícita na BNCC e é essencial no ensino 
de Matemática, seja para argumentação do aluno, para 
entender o que ele errou e qual foi a falha no seu raciocínio 
lógico. Permite ao aluno refletir sobre sua capacidade de 
resolução e valoriza seus conhecimentos prévios.

Os interessados em se aprofundar nessas mudanças 
em Matemática podem acessar a página do Guia 
BNCC de Matemática produzido pela NOVA ESCOLA.

PARA SABER MAIS:

3.2. MATEMÁTICA
3.2.3. Mudanças específicas do Ensino Fundamental II [Continuação]

https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/9/matematica
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3.3. CIÊNCIAS
3.3.1. Mudanças gerais do Ensino Fundamental 

Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Organização e distribuição dos 
conteúdos

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho de profesores 
de acompanhamento da progressão dos estudantes 

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho do 
professor de revisão dos conteúdos trabalhados em 
anos anteriores.

. Oferecer recursos que trabalhem conteúdos de 
diferentes unidades temáticas de forma unificada.

Os PCNs traziam indicações de divisão de conteúdos por 
blocos e a maior parte das escolas e dos livros didáticos os 
distribuem de maneira linear, com um assunto inteiro sendo 
abordado de uma vez. Em geral, o 6º ano trabalhava Terra e 
Universo, o 7º ano, Seres Vivos e o 8º ano, Corpo Humano. 
A BNCC propõe uma mudança de paradigma, com um 
trabalho em espiral, no qual há três unidades temáticas que 
deverão ser desenvolvidas ao longo de todos os anos.

Ênfase na abordagem investigativa

. Oferecer recursos que estimulem a curiosidade e a 
investigação científica dos alunos, possibilitando 
que eles lidem com os conceitos da área por meio da 
investigação

. Oferecer recursos que proporcionem aos alunos 
atividades desafiadoras que envolvam cooperação e 
trabalho coletivo.

Apesar de já estar presente em orientações anteriores, 
como nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), a 
abordagem investigava aparece com mais ênfase na BNCC. 
O aluno é colocado como alguém que não apenas recebe 
conhecimento, mas que o produz também. A curiosidade 
científica é estimulada por meio de atividades desafiadoras 
que possibilitem ao estudante definir problemas, levantar, 
analisar e compartilhar os resultados obtidos – além de 
trazer conclusões e propor intervenções. O resultado 
esperado é que os alunos alcancem o letramento científico, 
ou seja, a capacidade de compreender, interpretar e formular 
ideias científicas em uma variedade de contextos, inclusive 
os cotidianos. Segundo a BNCC, eles devem ser capazes de 
fazer escolhas e intervenções conscientes, que levem em 
conta princípios da sustentabilidade e do bem comum.
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Desenvolvimento de 
competências gerais

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho 
colaborativo com professores de outros componentes

. Oferecer recursos que facilitem o trabalho 
de professores no planejamento de projetos 
interdisciplinares.

. Oferecer recursos que facilitem a identificação de 
como as habilidades de Ciências da Natureza se 
relacionam com as competências gerais.

Se antes a meta principal era tratar dos objetivos 
conceituais, será necessário ampliar o olhar e verificar 
como os conteúdos de Ciências podem colaborar para o 
desenvolvimento das competências gerais. Será um desafio, 
mas também uma oportunidade para que o ensino ocorra 
de maneira integrada a outros componentes. Por exemplo, 
em relação à competência geral “Autoconhecimento e 
Autocuidado”, que inclui o cuidar do corpo, o documento 
coloca que há também aspectos culturais e sociais a serem 
trabalhados e que isso não se restringe a Ciências

Letramento científico

. Oferecer recursos que estimulem a curiosidade e a 
investigação científica dos alunos.

. Oferecer recursos que buscam o desenvolvimento do 
pensamento científico dos alunos.

. Oferecer recursos que façam uso de abordagens 
pedagógicas focadas em aprendizagem criativa 
(como STEM, PBL – Problem Based Learning e Esforço 
Produtivo).

O letramento científico propõe um conhecimento aplicado, 
que possibilite a intervenção do aluno no mundo real, com 
base em princípios éticos e sustentáveis. É importante que 
os alunos desenvolvam habilidades suficientes para tomar 
decisões baseados nos procedimentos investigativos 
e no desenvolvimento da Ciência ao longo da história 
da humanidade. Antes se falava muito em alfabetização 
científica, no sentido de ensinar ao aluno que antibióticos 
servem para matar bactérias e não vírus, por exemplo. Agora, 
fala-se em letramento científico, que inclui ser capaz de fazer 
uso social daquilo que você aprende. Por isso a BNCC reforça 
a questão do contexto. Por exemplo, ao abordar espécies, 
o professor deverá primeiro partir das existentes na região 
geográfica daquela escola para preparar sua aula.

3.3. CIÊNCIAS
3.3.1. Mudanças gerais do Ensino Fundamental [Continuação]
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Sustentabilidade

. Oferecer recursos que contenham informações 
atualizados sobre questões científico-tecnológicas  
e socioambientais.

. Oferecer recursos que estimulem os alunos a 
realizarem investigações científicas e reflexões 
sobre o uso de recursos naturais e outros aspectos 
importantes para a sustentabilidade na vida moderna.

Não é novidade, mas entrou com mais destaque  na BNCC. 
Há habilidades de reflexão sobre questões socioambientais 
em todos os anos. Mesmo sendo de conhecimento da 
maioria dos professores, será necessário disponibilizar 
materiais atualizados sobre o assunto.

Química e Física em todos anos

. Oferecer recursos com orientações objetivas para 
que professores tenham subsídio para orientar 
seus alunos com relação a diferentes conteúdos de 
Química e Física (Química e Física se concentravam 
no 9º ano e no Ensino Médio, mas a BNCC adianta 
esse conteúdo).

. Oferecer recursos que facilitem a criação de 
situações de investigação científica em que o 
professor seja inserido ao lado do aluno como 
construtor do conhecimento.

. Proporcionar formação ou materiais de suporte para 
professores sobre conteúdos de Química e Física que 
precisará ensinar.

Os conteúdos de Química e Física se concentravam no 9º 
ano e no Ensino Médio. Agora, com a BNCC, eles passam 
a estar presente em todos os anos. Será uma grande 
novidades para os professores do Ensino Fundamental I e II.

3.3. CIÊNCIAS
3.3.1. Mudanças gerais do Ensino Fundamental [Continuação]
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Uso de tecnologia
. Oferecer recursos que criem situações em que a 

tecnologia seja usada como um recurso pedagógico 
de investigação sobre o conteúdo a ser ensinado.

Até o ano de elaboração dos PCNs (1997), a questão da 
tecnologia não estava tão presente. Agora, está indicada 
nas competências gerais (“Cultura Digital”) e nas 
específicas de Ciências. Espera-se que o professor tenha 
uma formação mais crítica em relação às tecnologias 
digitais para que seu uso seja pedagógico e intencional e 
não apenas para incrementar suas aulas.

Comunicação
. Oferecer recursos que possibilitem os alunos 

a criarem estratégias de divulgação das suas 
descobertas e/ou campanhas de mobilização.

A BNCC aponta a necessidade do professor estimular o 
aluno a comunicar para a comunidade (escolar, bairro, etc) 
o que descobriu em suas investigações científicas. Melhor 
ainda se isso puder gerar um movimento de intervenção, 
que modifique o meio em que o estudante vive. Os recursos 
digitais podem ajudar nesse processo.

3.3. CIÊNCIAS
3.3.1. Mudanças gerais do Ensino Fundamental [Continuação]
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Mudanças Oportunidades Comentário sobre mudanças

Introdução à Astronomia

. Oferecer recursos com conteúdos básicos sobre 
astronomia para alunos.

. Oferecer recursos que facilitem a criação de 
situações que agucem a curiosidade dos alunos 
pelos fenômenos naturais e que ajudem no 
desenvolvimento do pensamento espacial.

. Proporcionar formação ou materiais de suporte 
para professores sobre astronomia (esse conteúdo 
começava a aparecer no 6º ano, mas agora está 
presente desde o 1º ano, o que poderá representar 
um desafio para professores polivalentes do 
Fundamental 1)

Antes, só aparecia a partir do 6º ano e agora está 
presente desde o 1º ano na unidade temática Terra  
e Universo.

Os interessados em se aprofundar nessas mudanças 
em Matemática podem acessar a página do Guia 
BNCC de Ciências produzido pela NOVA ESCOLA.

PARA SABER MAIS:

3.3. CIÊNCIAS
3.3.2. Mudanças específicas do Fundamental I

https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/10/ciencias


O PRINCIPAL OBJETIVO DESTA SEÇÃO É 
APRESENTAR FERRAMENTAS QUE PODEM FACILITAR 
O PROCESSO DE ADEQUAÇÃO DE CONTEÚDOS DO 
SEU RECURSO EDUCACIONAL DIGITAL À BNCC.

QUAIS FERRAMENTAS 
PODEM AJUDAR 
NA ADEQUAÇÃO 
DOS CONTEÚDOS 
DO MEU RECURSO 
EDUCACIONAL 
DIGITAL À BNCC?4
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* Nas matrizes que serão apresentadas a seguir, retiramos as colunas referentes a “Materiais suplementares para o redator de currículos”, 
que se encontram nas matrizes originais, disponíveis no site oficial da BNCC do MEC, por entendermos que não são necessárias para o 
objetivo proposto neste guia. Também acrescentamos a coluna “Palavras-chave” a essa planilha, que será melhor descrita abaixo.

4.1. MATRIZ DE HABILIDADES

A matriz de habilidades* da BNCC é um documento oficial que ajuda a construir 
currículos, materiais didáticos, programas de formação e matrizes de referência para 
avaliações externas. Ela enfatiza combinações que partem de esferas gerais, como 
os campos de atuação, a unidades menores, como os objetos de conhecimento em 
função do desenvo. É um recorte importante ao conhecimento da essência da BNCC.
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4.1.1. LINGUA PORTUGUESA

Figura 4: Exemplo da matriz de habilidades, contendo as respectivas palavras-chave.

Componente
Apresenta a área 

do conhecimento, 
no caso, Língua 

Portuguesa

Campos de atuação
Remete ao domínio da 

prática social envolvida ou a 
situações que permitem o uso 

de todos os campos.

Práticas de linguagem
Elenca os eixos que podem ser utilizados 

para determinado objeto e habilidade. 
Dependendo da intencionalidade, uma única 

prática de linguagem pode atender todos 
os campos de atuação, como é o caso do 

desenvolvimento da fluência de leitura.

Objetos do 
conhecimento

 Descreve os conteúdos 
principais ao qual 
a habilidade está 

relacionada.

Palavras-chave
Este item não existe no documento 

original da BNCC, mas acrescentamos 
para facilitar a localização e a indexação 

de conteúdos relacionados a cada 
uma das habilidades propostas. Por 
exemplo, na habilidade (EF06LP02), 

estabelecer relação entre os diferentes 
gêneros jornalísticos, compreendendo 
a centralidade da notícia. Termos que 
estão relacionados são circulação de 
textos, recepção de textos, gêneros 

textuais, mídias digitais

Habilidades
É indicada por um código que 

segue o padrão EFXXLPYY, 
onde XX indica a série do ensino 

fundamental e YY indica a ordem 
na qual a habilidade é proposta 

no documento. Os currículos 
não precisam conter a mesma 

ordem cronológica apresentada 
na BNCC, mas o ideal é que as 
habilidades permaneçam nos 
anos indicados, para garantir 

a progressão proposta no 
documento.

FAÇA O DOWLOAD  
ARQUIVO AQUI

https://drive.google.com/drive/folders/1_uX_pR3sD5-1XMDexJ8B29Td08g4F6H0
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4.1.2. MATEMÁTICA

Figura 5: Exemplo da matriz de habilidades, contendo as respectivas palavras-chave.

Componente
Apresenta a área 

do conhecimento, 
no caso, 

Matemática. Unidades temáticas
No caso de Matemática, indica sua 

divisão nos cinco grandes eixos 
já citados: Números, Álgebra, 

Geometria, Grandezas e Medidas, 
Probabilidade e Estatística.

Objetos do 
conhecimento

 Descreve os conteúdos 
principais ao qual 
a habilidade está 

relacionada.

Palavras-chave
 Este item não existe no documento 

original da BNCC, mas foi acrescentado 
para facilitar a localização e a indexação 
de conteúdos relacionados a cada uma 

das habilidades propostas. Por exemplo, 
na habilidade (EF04MA15), determinar o 

número desconhecido que torna verdadeira 
uma igualdade que envolve as operações 

fundamentais com números naturais. Termos 
que estão relacionados são igualdade, 

incógnita, propriedades operativas, operações 
inversas, números naturais.

Habilidades
É indicada por um código que segue 
o padrão EFXXMAYY, onde XX indica 
a série do ensino fundamental e YY 

indica a ordem na qual a habilidade é 
proposta no documento. Os currículos 

não precisam conter a mesma ordem 
cronológica apresentada na BNCC, mas 

o ideal é que as habilidades permaneçam 
nos anos indicados, para garantir a 

progressão proposta no documento.

FAÇA O DOWLOAD  
ARQUIVO AQUI

https://drive.google.com/drive/folders/1_uX_pR3sD5-1XMDexJ8B29Td08g4F6H0
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4.1.3. CIÊNCIAS

Figura 6: Exemplo da matriz de habilidades, contendo as respectivas palavras-chave.

Componente
Apresenta a área 

do conhecimento, 
no caso, Ciências.

Unidades temáticas
No caso das Ciências, indica sua 
divisão nos três grandes eixos já 

citados: Matéria e Energia, Vida e 
Evolução e Terra e Universo.

Objetos do 
conhecimento

 Descreve os conteúdos 
principais ao qual 
a habilidade está 

relacionada.

Palavras-chave
 Este item não existe no documento original 
da BNCC, mas acrescentamos para facilitar 

a localização e a indexação de conteúdos 
relacionados a cada uma das habilidades 

propostas. Por exemplo, na habilidade 
(EF01CIP1), comparar as características de 

diferentes materiais presentes em objetos de 
uso cotidiano, discutindo sua origem, os modos 

como são descartados e como podem ser 
usados de forma mais consciente. Os termos que 

estão relacionados são a origem dos objetos, 
o descarte dos objetos, o uso consciente dos 

materiais e os objetos de uso cotidiano.

Habilidades
É indicada por um código que segue o 

padrão EFXXCIYY, onde XX indica a série 
do ensino fundamental e YY indica a 

ordem na qual a habilidade é proposta no 
documento. Os currículos não precisam 

conter a mesma ordem cronológica 
apresentada na BNCC, mas o ideal é que 

as habilidades permaneçam nos anos 
indicados, para garantir a progressão 

proposta no documento.

FAÇA O DOWLOAD  
ARQUIVO AQUI

https://drive.google.com/drive/folders/1_uX_pR3sD5-1XMDexJ8B29Td08g4F6H0
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4.2. SEQUÊNCIA DE UNIDADES

A Sequência de Unidades é um documento que foi produzido para o projeto de Planos 
de Aulas da associação NOVA ESCOLA para orientar a produção de planos de aulas. Ela 
relaciona às habilidades da BNCC a ideias centrais, no caso de Matemática e Ciências, e a 
gêneros textuais, no caso de Língua Portuguesa, para cada ano do Ensino Fundamental. 
Ela vai além do que a BNCC apresenta, trazendo uma sugestão de como as habilidades 
podem ser trabalhadas de forma sequenciada e combinada. O resultado é um conjunto 
de aulas em progressão, visando ao desenvolvimento de estratégias de ensino e 
aprendizagem mais adequadas para a promoção das habilidades propostas pelo guia.
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4.2.1. LÍNGUA PORTUGUESA

Figura 7: Trecho da sequência de unidades para o Ensino Fundamental, na área de Língua Portuguesa.

Código de unidade
Identifica e localiza as unidades 

criadas pela Nova Escola para 
os planos de aula de Língua 

Portuguesa. O padrão é 
LP01_02SQA, em que LP se refere 

à Língua Portuguesa, 01 ao ano, 
02 ao gênero priorizado e SQA às 

práticas de linguagem mobilizadas

Código do plano
Identifica e localiza os planos de aula 
criados pela NOVA ESCOLA  para os 

planos de aula de Língua Portuguesa. 
O padrão é LP01_02SQA05, em que 
LP se refere à Língua Portuguesa, 01 
ao ano, 02 às unidades criadas pelas 

NOVA ESCOLA, SQA às práticas 
de linguagem mobilizadas e 05 a 

localização do plano de aula.

Título da unidade
 Preconiza o assunto central 

que será abordado.

Quantidade de planos
Demonstra quantos planos de 

Língua Portuguesa serão elaborados 
em cada modalidade organizativa, 
considerando todas as habilidades 

previstas na BNCC.

Campo de atuação 
priorizado / outros campos 

de atuação onde o gênero 
priorizado pode circular 

Identifica a atuação do gênero 
e também onde esse gênero 
pode circular, priorizando o 

seu campo de atuação.

FAÇA O DOWLOAD  
ARQUIVO AQUI

https://drive.google.com/drive/folders/1lBrIkmfwaMy6Ruu-WBEHJLo7u-pvhMg3
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4.2.1. LÍNGUA PORTUGUESA [Continuação]

Figura 8: Trecho da sequência de unidades para o Ensino Fundamental, na área de Língua Portuguesa.

Gênero priorizado /
outros gêneros visitados

Aponta para o gênero 
priorizado e sua relação 

com outros gêneros. Prática de linguagem 
mobilizada

Mostra o eixo da BNCC a 
ser trabalhado.

Objeto de 
conhecimento da BNCC

Aponta a relação 
entre o objeto de 

conhecimento da BNCC, 
o gênero priorizado e 

as habilidades a serem 
desenvolvidas.

Habilidades da 
BNCC por aula

Aborda as 
habilidades 

que podem ser 
trabalhadas de forma 

conjunta para o 
campo de atuação.
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4.2.2. MATEMÁTICA

Figura 9: Trecho da sequência de unidades para o Ensino Fundamental, na área de Matemática.

Código de unidade
Identifica e localiza as unidades 

criadas pela NOVA ESCOLA para 
os planos de aula de Matemática. 
O padrão é MAT01_01NUM, em 

que MAT se refere à Matemática, 
01 ao ano, 01 às unidades 

criadas pela NOVA ESCOLA e 
NUM à área temática.

Área temática
Como proposta na BNCC. Ideia central

 Contém os temas curriculares 
relacionados à habilidade. Ele auxilia 
o leitor a relacionar qual conteúdo é 
desenvolvido na habilidade e buscar 

referências sobre o assunto. Diferentes 
habilidades apresentam a mesma ideia 

central, ou seja, estão relacionadas 
ao mesmo conteúdo, mesmo que em 

níveis cognitivos diferentes.

Habilidade BNCC
Indica o código 

referente à habilidade 
específica da BNCC.

FAÇA O DOWLOAD  
ARQUIVO AQUI

Nome da unidade*
Refere-se ao título 

dado ao conjunto de 
conhecimentos atribuídos 
a determinada habilidade.

*O documento da sequência de unidades de matemática acrescenta uma unidade temática e objetos de conhecimento que não estão no documento oficial da BNCC:  
é o caso da unidade Processos Matemáticos (ou Resolução de Problemas) que ampliam as produções de conteúdo com foco na perspectiva do Letramento Matemático. 

https://drive.google.com/drive/folders/1lBrIkmfwaMy6Ruu-WBEHJLo7u-pvhMg3
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4.2.2. MATEMÁTICA [Continuação]

Figura 10: Trecho da sequência de unidades para o Ensino Fundamental, na área de Matemática.

O que queremos que 
os alunos saibam ao 
final desta unidade?

Elenca o que as 
crianças devem 

saber ao final de cada 
unidade.

O que queremos que os 
alunos saibam fazer ao 

final desta unidade?
Redimensiona a ideia do 

uso das aprendizagens em 
situações diversas.

Quantidade de planos
Demonstra quantos planos 

de Matemática serão 
elaborados para cada 

habilidade, considerando 
todas as habilidades 
previstas na BNCC.
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4.2.3. CIÊNCIAS

Figura 11: Trecho da sequência de unidades para o Ensino Fundamental, na área de Ciências.

Código de unidade
Identifica e localiza as unidades 

criadas pela Nova Escola para os 
planos de aula de Matemática. 

O padrão é CIE1_01ME, em que 
CIE se refere à Matemática, 1 

ao ano, 01 à ideia central e ME à 
área temática.

Área temática
Como proposta na BNCC.

Ideia central
 Contém os temas curriculares 

relacionados à habilidade. Ele auxilia 
o leitor a relacionar qual conteúdo é 
desenvolvido na habilidade e buscar 

referências sobre o assunto. Diferentes 
habilidades apresentam a mesma ideia 

central, ou seja, estão relacionadas 
ao mesmo conteúdo, mesmo que em 

níveis cognitivos diferentes.

Habilidade BNCC
IIndica o código 

referente à habilidade 
específica da BNCC.

Quantidade de planos
Demonstra quantos 

planos de Ciências serão 
elaborados para cada 

habilidade, considerando 
todas as habilidades 
previstas na BNCC.

FAÇA O DOWLOAD  
ARQUIVO AQUI

https://drive.google.com/drive/folders/1lBrIkmfwaMy6Ruu-WBEHJLo7u-pvhMg3
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4.3. TABELA INTERDISCIPLINAR

As tabelas interdisciplinares apresentam oportunidades de convergência entre 
habilidades presentes em diferentes áreas do conhecimento da BNCC. É um instrumento 
que pode auxiliar a produção de projetos e de conteúdo interdisciplinar entre as áreas 
contidas na BNCC do Ensino Fundamental: Língua Portuguesa, Artes, Educação 
Física, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso. As 
indicações de convergência foram separadas em duas tabelas, uma para os anos iniciais 
(1º ao 5º ano) e outra para os finais (6º ao 9º ano), e têm uma estrutura simples, que indica 
a convergência e a habilidade na qual aparecem em cada uma das áreas.
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Figura 12: Exemplo da Tabela interdisciplinar do Ensino Fundamental II

 4.3.1. LÍNGUA PORTUGUESA
“Problematizar a absorção de elementos culturais de outras culturas” e 
“Coletar informações de fontes diversas”. A tabela indica que existem ha-
bilidades em Língua Portuguesa (EF69LP32), Artes (EF69AR33) e Língua 
Inglesa (EF06LI26, EF06LI02) que podem ser integradas na produção de 
conteúdo, pois confluem nos mesmos pontos a desenvolver.

4.3.2. MATEMÁTICA
“Experimentar, descrever e representar a movimentação de pesso-
as ou de objetos no espaço”: O item apresenta convergências em Ar-
tes (EF15AR08, EF15AR10), Educação Física (EF12EF07, EF12EF11, 
EF35EF07, EF35EF09), Geografia (EF01GE09) e Matemática (EF01MA11, 

EF02MA12, EF03MA12, EF04MA16, EF05MA15). Assim, essas disciplinas 
podem trabalhar juntas para produzir conteúdo e atividades que desen-
volvam essa habilidade no estudante.

4.3.3. CIÊNCIAS DA NATUREZA
“Experimentar e identificar semelhanças e diferenças entre brincadeiras, 
jogos e danças de diferentes lugares, matrizes estéticas e culturais e tem-
pos históricos”. O item aparece em Artes (EF15AR08 e EF15AR24), His-
tória (EF01HI05) e Educação Física (EF12EF01 e EF12EF11). Assim, essas 
disciplinas podem trabalhar juntas para produzir conteúdo e atividades 
que desenvolvam essa habilidade no estudante.

FAÇA O DOWLOAD  
ARQUIVO AQUI4.3. TABELA INTERDISCIPLINAR

https://drive.google.com/drive/folders/1_d9KaNuTLmzwJN_te5WDovn8kR9SlxSG
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4.4. SUGESTÕES DE APROFUNDAMENTO

As tabelas de aprofundamento trazem sugestões para se aprofundar nas habilidades 
presentes na BNCC de cada componente e mostra quais competências gerais e 
específicas podem estar associadas ao desenvolvimento destas habilidades. Além disso, 
pode ser aplicado para a produção de conteúdo com foco em currículos locais.
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Figura 13: Exemplo da tabela de Sugestões de aprofundamento para o anos inicias do componente de Matemática.

Explicação da habilidade
Encontra-se uma explicação 
detalhada da habilidade, para 

facilitar a compreensão do 
que se pretende na prática 

com esta sentença.

Habilidades conexas  
vno componente

Aparecem os códigos de 
habilidades de todas as 

áreas da BNCC que estejam 
conectados com esta 

habilidade, trabalhando 
com um objetivo de 

aprendizagem similar.

Competência geral 
 Mostra quais 

competências gerais 
da BNCC estão 

associadas a esta 
habilidade.

Competência 
específica

Apresenta as 
associações entre 
as competências 

específicas de cada 
componente - neste 

caso, Matemática.

Oportunidades de contextualização, aprofundamento 
ou complementação no currículo local

Há uma reflexão sobre o que fazer, no que focar, os 
tempos e momentos para desenvolver as habilidades e 
o que os alunos devem saber fazer, considerando uma 

habilidade específica. É uma espécie de roteiro para 
nortear quem produz materiais curriculares.

4.4. SUGESTÕES DE APROFUNDAMENTO
FAÇA O DOWLOAD  

ARQUIVO AQUI

https://drive.google.com/drive/folders/1lCg-Oju1-CPZcBgUI5KduIIFKoNvmAoX
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5.1. PROPOSTA PARA DIAGNÓSTICO INICIAL  
DO NÍVEL DE ADEQUAÇÃO DOS CONTEÚDOS À BNCC

Diagnóstico do Conteúdo Proposta de Ação

No conteúdo analisado, os objetos de conhecimento e as habilidades* 
propostas estão presentes e adequadas do ponto de vista da linguagem e da 
abordagem teórico-metodológica**

O conteúdo pode ser mantido ou aprimorado.

No conteúdo analisado, os objetos de conhecimento e as habilidades 
propostas estão presentes, mas em desacordo com a BNCC do ponto de 
vista da linguagem ou da abordagem teórico-metodológica 

Realizar adequações por meio de contextualizações, novas relações e 
adaptações da linguagem.

No conteúdo analisado, os objetos de conhecimento e as habilidades 
propostas estão presentes parcialmente, apesar de adequadas do ponto de 
vista da linguagem e da abordagem teórico-metodológica

O conteúdo deverá ser aprimorado para promover o desenvolvimento 
integral das habilidades identificadas ou novos conteúdos deverão ser 
produzidos para contemplar as habilidades que ainda não foram cobertas.

No conteúdo analisado, os objetos de conhecimento e as habilidades 
propostas não estão presentes 

Criação de novos conteúdos para atender às habilidades.

A ferramenta abaixo apresenta uma estrutura para realização de um diagnóstico inicial do nível de adequação de conteúdos 
à BNCC. Recomendamos que a organização que deseje realizar o trabalho de adequação de seus conteúdos à BNCC realize a 
contratação de profissionais especializados que a ajudem no diagnóstico e planejamento para a adequação à BNCC.

   * No caso de Língua Portuguesa, além dos objetos de conhecimento e habilidades, também é importante considerar os campos de atuação e as práticas de linguagem 
para definir o nível de adequação de um conteúdo.

** Como exemplo, no caso de Língua Portuguesa, o conteúdo está em desacordo com a abordagem teórico-metodológica do componente caso não relacionar os textos a 
seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem. No caso de Matemática, caso sua abordagem não estiver voltada para 
o desenvolvimento do letramento matemático. Em Ciências, caso não estiver voltada para uma abordagem investigativa.
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5.2. EXEMPLO DE ADEQUAÇÃO DE CONTEÚDO
Para melhor ilustrar o processo de diagnóstico apresentado acima, trazemos um exemplo da adequação de um artigo 
produzido do site brasileiro da Khan Academy: 

Originalmente, o site apresentava o seguinte artigo para o desenvolvimento da habilidade (EF08CI02) Construir circuitos 
elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais que faz parte do 
objeto de conhecimento de Circuitos elétricos da unidade temática Matéria e Energia do 8º ano de Ciências.

Figura 14: Trecho do artigo de “Grandezas elétricas básicas: corrente, tensão, potência” antes da adaptação.

https://khanacademy.org
https://pt.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-resistance/a/ee-voltage-and-current
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Diagnosticou-se que o artigo, originalmente destinado para o 3º ano do Ensino Médio, poderia ajudar a desenvolver uma 
habilidade do 8º ano do Ensino Fundamental. Para que o artigo estivesse adequado a essa habilidade da BNCC de Ciências da 
Natureza, ele teve que passar pelas seguintes adaptações:

1. Mudança da equação da corrente, visto que os alunos não aprendem cálculo 
diferencial no ensino fundamental

2. Retirada da analogia realizada entre a potência e a energia potencial - nenhuma 
das habilidades da BNCC contemplam o estudo de energia potencial, cinética ou 
mecânica no ensino fundamental

3. Mudança na linguagem para apresentar um tom mais adequado a faixa etária 
dos alunos do Ensino Fundamental II

O novo artigo, agora adequado a habilidade (EF08CI02) Construir circuitos elétricos com pilha/bateria, fios e lâmpada ou 
outros dispositivos e compará-los a circuitos elétricos residenciais do 8º ano, pode ser acessado neste link.

5.2. EXEMPLO DE ADEQUAÇÃO DE CONTEÚDO

https://www.khanacademy.org/science/8-ano/materia-e-energia-8-ano/circuitos-eletricos/a/corrente-tensao-e-potencia-eletrica
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5.3. REFERÊNCIAS DE FUNCIONALIDADES PARA 
ADEQUAÇÃO DE PRODUTO À BNCC

*A rede Conectando Saberes é uma rede nacional de professoras e professores. Apoiada pela Fundação Lemann, o grupo já conta com 
mais de 200 educadores comprometidos com uma educação pública de qualidade em todo o país. 

Os educadores precisam saber quais padrões curriculares estão sendo cobertos pelos recursos 
educacionais digitais que eles têm à sua disposição para que possam inseri-los em suas rotinas escolares.

Para levantar as barreiras que existem entre os recursos educacionais digitais e a sala de aula, sete 
professores da Rede Conectando Saberes* compartilharam suas percepções a pedido da Fundação 
Lemann. Eles também apresentaram sugestões sobre como removê-las.

Partindo dos apontamentos desses professores, foram mapeados alguns recursos educacionais 
digitais utilizados nos Estados Unidos, na Austrália e no Brasil, considerados como referências 
interessantes pelas funcionalidades que oferecem para remover as barreiras apresentadas.

Como o desafio de cada recurso educacional digital é específico, o objetivo desta seção é trazer 
referências iniciais para os empreendedores brasileiros, que muito provavelmente enfrentarão esses 
mesmos desafios durante o processo de adequação de seus produtos às exigências da BNCC.
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Conteúdo não padronizado
Ao acessar os diferentes recursos educacionais 
digitais disponíveis, os educadores não encontram 
padronização na forma como os conteúdos são 
organizados ou identificados.

a. Disponibilizar uma organização de conteúdos que 
siga a sequência de habilidades apresentadas no 
documento da BNCC.

b. Identificar os conteúdos oferecidos por meio dos 
padrões apresentados no documento da BNCC. 
Ex.: objetos de conhecimento e habilidades.

BARREIRA

SUGESTÕES DOS PROFESSORES

REFERÊNCIAS SUGERIDAS

Figura 15: Exemplo de identificação de conteúdos apresentada pela plataforma BetterLesson

Figura 16: Exemplo da organização de conteúdos apresentada pela plataforma Scootle

https://betterlesson.com/
https://betterlesson.com/
https://scootle.edu.au
https://scootle.edu.au
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Filtros de conteúdo não atendem às 
necessidades do educador
Ao acessar os recursos educacionais digitais 
disponíveis, os educadores não contam com busca 
ou filtros correspondentes às suas diferentes 
necessidades de busca.

a. Disponibilizar a busca ou filtros que possibilitem 
visualizar os conteúdos relacionados de diferentes 
componentes dentro de um mesmo ano escolar.

b. Disponibilizar a busca ou filtros que possibilitem 
visualizar os conteúdos por temas.

c. Disponibilizar a busca ou filtros que possibilitem 
visualizar os conteúdos por anos e componentes.

BARREIRA

SUGESTÕES DOS PROFESSORES

REFERÊNCIAS SUGERIDAS 

Figura 17: Exemplo de filtros da plataforma Kiddom que possibilitam busca de conteúdos para 
diferentes componentes dentro de um mesmo ano escolar.

Figura 18: Exemplo de busca da plataforma Newsela que possibilita visualizar 
conteúdos por temas.

https://www.kiddom.co/
https://www.kiddom.co/
https://newsela.com
https://newsela.com
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Conteúdo não compatível com  
os currículos locais
Ao acessar os recursos educacionais digitais 
disponíveis, os educadores não encontram 
elementos que identifiquem como os conteúdos 
desenvolvem as expectativas de currículos locais.

a. Identificar conteúdos oferecidos por meio dos padrões 
apresentados nos currículos locais.

b. Disponibilizar a busca ou filtros que possibilitem encontrar 
conteúdos para desenvolver habilidades de currículos locais.

c. Disponibilizar a busca ou filtros que possibilitem encontrar 
conteúdos desenvolvidos especificamente para 
determinadas regiões do país.

d. Informar o professor sobre como ele pode associar ou 
relacionar os conteúdos oferecidos com as exigências de 
seu currículo local.

BARREIRA

SUGESTÕES DOS PROFESSORES

REFERÊNCIAS SUGERIDAS 

Figuras 19 e 20: Exemplo de busca da plataforma Kiddom que possibilita visualizar conteúdos 
por meio dos padrões apresentados nos currículos locais.

https://www.kiddom.co/
https://www.kiddom.co/
https://www.kiddom.co/
https://www.kiddom.co/
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Falta de informações ou conhecimentos 
técnicos para utilização de tecnologia
Ao acessar os recursos educacionais digitais 
disponíveis, os educadores não se sentem 
confortáveis para utilizar as plataformas digitais. 
Essa situação frequentemente resulta da falta 
de formação ou baixa familiaridade com o uso de 
recursos educacionais digitais dentro e fora da 
sala de aula.

a. Fornecer formação ou informação para o professor sobre 
como usar as funcionalidades oferecidas pelo recurso.

b. Fornecer formação ou informação para o professor sobre 
como usar o recurso na escola e na sala de aula.

BARREIRA

SUGESTÕES DOS PROFESSORES

REFERÊNCIAS SUGERIDAS 

Figuras 22: Exemplo de seção de guias para usuários apresentada pela plataforma Scootle

Figuras 21: Exemplo de seção sobre uso do recurso em sala de aula apresentada pela 
plataforma Khan Academy

https://khanacademy.org/
https://www.scootle.edu.au/
https://www.scootle.edu.au/
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Baixa velocidade e conexão instável  
da internet nas escolas
Ao acessar os recursos educacionais digitais 
disponíveis, o docente não consegue ter a melhor 
experiência de uso dos conteúdos e funcionalidades 
devido à baixa velocidade da internet e conexão 
instável nas escolas para uso de recursos 
educacionais digitais, sobretudo em sala de aula.

a. Disponibilizar a aplicação para download ou uso offline.

b. Disponibilizar o conteúdo para download ou impressão.

BARREIRA

SUGESTÕES DOS PROFESSORES

REFERÊNCIAS SUGERIDAS 

Figuras 24: Exemplo de funcionalidades para download ou impressão de planos 
de aula da plataforma Nova Escola

Figuras 23: Exemplo de aplicação da plataforma Newsela com recursos para uso offline

https://newsela.com
https://newsela.com
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/65/reconhecendo-igualdades-para-adicao-e-subtracao
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/65/reconhecendo-igualdades-para-adicao-e-subtracao
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Falta de clareza quanto aos objetivos do 
recurso educacional digital
Ao acessar os recursos educacionais digitais 
disponíveis, os educadores não conseguem 
identificar claramente quais habilidades os 
conteúdos oferecidos buscam desenvolver. Sem 
essa informação explicitada, além de buscar 
conteúdos digitais, os professores precisam passar 
mais tempo desenvolvendo a forma e o momento de 
aplicação daquele recurso.

a. Fornecer orientações objetivas para professores e gestores 
sobre como os conteúdos oferecidos pelo recurso podem 
auxiliá-los a atingir seus objetivos curriculares.

BARREIRA

SUGESTÕES DOS PROFESSORES

REFERÊNCIAS SUGERIDAS 

Figuras 26: Exemplo de orientações apresentadas pela plataforma Escola Digital sobre como 
recursos oferecidos podem ajudar no atingimento de objetivos curriculares de gestores escolares

Figuras 25: Exemplo de orientações apresentadas pela plataforma Newsela sobre como 
recursos oferecidos podem ajudar professores no atingimento de seus objetivos curriculares

https://betterlesson.com/
https://betterlesson.com/
http://escoladigital.org.br
http://escoladigital.org.br
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Lista de referências

Khan Academy . Plataforma de aprendizagem adaptativa que conta com 
uma ampla variedade de conteúdos, que são abordados através de víde-
os, artigos e exercícios.

Kiddom . Plataforma estadunidense que atua como um repositório de 
objetos digitais de aprendizagem, permitindo que as escolas e distritos 
colaborem e individualizem a instrução.

Newsela . Plataforma estadunidense que reúne conteúdos com avalia-
ções e insights integrados para impulsionar o envolvimento da leitura e o 
aprendizado em todas as áreas.

Better Lesson . Plataforma estadunidense que oferece aos  professores 
planos e propostas de ensino híbrido de Matemática, Ciências da Natureza  
e Línguas, alinhados com a base curricular dos Estados Unidos.

Scootle . Repositório australiano que fornece aos professores acesso 
a objetos digitais de aprendizagem, fornecidos por uma ampla gama de 
colaboradores e alinhados às áreas centrais do currículo australiano.

Escola Digital . Repositório brasileiro que fornece aos professores brasi-
leiros acesso a objetos digitais de aprendizagem alinhados a BNCC, for-
necidos por inúmeros produtores de conteúdo digital.

Planos de Aula da Nova Escola . Primeira ação em escala nacional a criar 
materiais online e gratuitos para a sala de aula, alinhados à Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) da Educação Infantil e do Ensino Fundamen-
tal. O objetivo dessa iniciativa da Associação Nova Escola, em parceria 
com a Fundação Lemann e o Google.org, é disponibilizar planejamentos, 
ideias de boas atividades, resoluções comentadas e referências de for-
mação para todos os professores do Brasil, sempre com o cuidado de 
colocar o aluno no centro da aprendizagem.
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de – cada plano de aula pode ser aplicado isoladamente, mas o conjunto 
garante o desenvolvimento integral da habilidade em questão. 

Os professores-autores passaram por uma formação inicial para alinhar o 
perfil e a metodologia a ser explorada nos planos. O restante do processo 
aconteceu com a ajuda de ferramentas de produção online, como o Google 
Drive (nuvem para armazenamento de arquivos), Google Documentos (edi-
tor de texto online), Google Apresentações (editor de slides online) e Han-
gouts (aplicativo online para videoconferência).

Em relação à progressão das habilidades, foram necessárias videoconferên-
cias para que os autores pudessem alinhar os conteúdos a serem trabalha-
dos em cada aula. Os encontros ajudaram os autores a entender o que havia 
sido abordado nos anos anteriores e a definir o ponto de partida para suas 
sequências. Empresas que trabalham com vários profissionais, criando ou 
alinhando conteúdos para diferentes anos do Ensino Fundamental, podem 
se inspirar em ações como essas.

6.1. PROJETO PLANOS DE AULA NOVA ESCOLA
O Projeto Planos de Aula NOVA ESCOLA produzirá até 2019, com mais 
de 600 professores, 6.000 planos de aula de Educação Infantil e compo-
nentes obrigatórios do Fundamental: Matemática, Língua Portuguesa, 
Ciências, Inglês, História e Geografia - material totalmente gratuito e 
alinhado à BNCC. O principal guia de alinhamento para o projeto foram as 
sequências de unidades apresentadas nas seções anteriores deste guia.

O Time de Autores, responsável pela produção dos planos, foi composto 
por professores-autores, mentores e especialistas das áreas temáticas, 
que foram supervisionados pela assessora pedagógica e a equipe da As-
sociação NOVA ESCOLA. Cada professor-autor recebeu as habilidades 
para as quais deveriam produzir os planos de aula, com um número de au-
las/planos pré-estabelecido. Em Ciências da Natureza, por exemplo, foi 
definido que cada professor ficaria responsável por um conjunto de 10 a 
15 aulas. Depois, fizeram um planejamento focado em criar esse conjunto 
de planos de aulas necessárias para o desenvolvimento de cada habilida-

Figura 27: Estrutura do Time de Autores do projeto de Planos de Aula NOVA ESCOLA para a produção de planos de aula.
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em produção de materiais didáticos, e uma produtora audiovisual que ge-
rencia uma equipe de professores de Matemática e Ciências para gravação 
de vídeo-aulas em português.  Além dessa equipe, para iniciar o processo de 
adequação e produção de  conteúdos, a Khan Academy também contou com 
a colaboração de mais duas professoras especialistas em currículo que rea-
lizaram um novo desenho curricular para o site, envolvendo o mapeamento 
dos conteúdos da plataforma de acordo com as habilidades da BNCC.

Na análise de seus conteúdos, a Khan Academy utilizou as três colunas prin-
cipais da matriz de habilidades - objetos do conhecimento, palavras-chave 
e habilidades -, relacionando-as com os vídeos, exercícios e artigos atual-
mente disponíveis na plataforma. A partir daí, levantaram quais conteúdos 
atualmente disponíveis no site cobrem integralmente os objetos de conhe-
cimento, as palavras-chave e habilidades, quais cobrem com ressalvas e 
necessidades de adequação e quais objetos de conhecimento e habilidades 
não são cobertos pelo produto atualmente.

6.2. KHAN ACADEMY
A Khan Academy é uma organização sem fins lucrativos que tem como 
missão levar uma educação de qualidade a qualquer pessoa, em qual-
quer lugar. É uma plataforma online de aprendizagem com uma ampla 
variedade de assuntos, que são abordados através de vídeos, artigos e 
exercícios. O site avalia a performance dos alunos e propõe uma sequência 
de atividades de forma personalizada, com base nas dificuldades que eles 
estão apresentando. Além disso, disponibiliza ferramentas para o profes-
sor acompanhar o progresso de sua turma e recomendar atividades, tanto 
para o grupo quanto de forma individual. 

Atualmente a plataforma está revisitando seus conteúdos (vídeos, artigos e 
exercícios) de Matemática e Ciências para trabalhar de acordo com as habi-
lidades descritas pela BNCC.

Para a análise e a produção desses conteúdos, a Khan Academy estruturou 
uma equipe no Brasil composta por uma gerente de conteúdo, uma profes-
sora de matemática e uma professora de Ciências , ambas especializadas 

Figura 28: Estrutura da equipe de conteúdo da Khan Academy para produção de conteúdos para a BNCC.
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1988
A Constituição prevê 

a criação de uma Base 
Nacional Comum 

Curricular para o ensino 
fundamental.

A Lei de Diretrizes e Bases 
determina a adoção de uma Base 
Nacional Comum Curricular para 

a educação básica.

1996

1997 a 2013
As Diretrizes Curriculares Nacionais 

reforçam uma Base Nacional Comum 
Curricular para a educação básica e 
a definem como “conhecimentos, 

saberes e valores produzidos 
culturalmente, expressos nas 

políticas públicas (...)”. A partir de 
1997, são elaborados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, com 
referências para cada disciplina.

A BNCC entra no Plano 
Nacional de Educação (PNE).

2014

2015
MEC reúne especialistas, define 

os redatores e faz seminários. Em 
setembro, a primeira versão da BNCC 

é publicada e logo disponibilizada 
para consulta pública.

As mais de 12 milhões de  
contribuições da consulta pública  

são sistematizadas incorporadas à 
segunda versão da BNCC. Ela é discutida 

em todo o país através de seminários 
estaduais organizados pelo Consed e pela 

Undime, com a participação de mais de  
9 mil professores, gestores e alunos 

2016

2017
A 3ª versão do documento é 

elaborada e colocada novamente 
em consulta pública. Em 

dezembro, a BNCC é aprovada no 
Conselho Nacional de Educação 

(CNE), por 20 votos a 3, e 
homologada pelo MEC.

Início da 
implementação, com 
a (re)elaboração dos 
currículos das redes 

estaduais e municipais.

2018

2020
De acordo com a resolução 
normativa do CNE, esse é 
o prazo para que a BNCC 

chegue nas salas de aula. Até 
lá, os currículos, a formação 

continuada dos professores e 
os materiais didáticos devem 

ser adequados

LINHA DO TEMPO BNCC

Revisão dos currículos
Em 2018, estados e municípios, em regime de 
colaboração, deram início à revisão dos currículos 
das redes de ensino. Os processos foram 
participativos: professores, gestores municipais e 
estaduais, universidades e conselhos municipais 
e estaduais participaram e contribuíram, por 
meio de consultas públicas e leituras críticas. 
A expectativa é que a maioria dos territórios 
brasileiros tenha lançado as versões finais de suas 
propostas curriculares até o final de 2018. 

Conheça a 
linha do tempo 
completa aqui.

PARA SABER MAIS:

http://movimentopelabase.org.br/linha-do-tempo/
http://movimentopelabase.org.br/linha-do-tempo/


b O PRINCIPAL OBJETIVO DESTE ANEXO É APRESENTAR 
ALGUNS EXEMPLOS QUE ILUSTRAM COMO RECURSOS 
DIGITAIS PODEM AJUDAR NO DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES APRESENTADAS NOS COMPONENTES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS.

EXEMPLOS PARA 
ORGANIZAÇÕES 
INTERESSADAS 
EM PRODUZIR 
RECURSOS DIGITAIS 
PARA A BNCC
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EXEMPLOS PARA ORGANIZAÇÕES INTERESSADAS EM PRODUZIR 
RECURSOS DIGITAIS PARA A BNCC

O Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB) lançou recentemente uma 
nota técnica que relaciona diversos conteúdos de inovação e tecnologia presentes 
nas diferentes áreas de conhecimento da BNCC. O documento traz diversas indicações 
e exemplos de recursos digitais que podem ser utilizados para o desenvolvimento das 
habilidades propostas na BNCC. Além das indicações no documento de referência do 
CIEB, listamos alguns exemplos que ilustram como recursos digitais podem ajudar no 
desenvolvimento de habilidades apresentadas nos componentes de Língua Portuguesa, 
Matemática e Ciências.

http://www.cieb.net.br/cieb-notas-tecnicas-conceitos-e-conteudos-de-inovacao-e-tecnologia-it-na-bncc/
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b.1. LINGUA PORTUGUESA
SCRATCH 

O recurso Scratch contém ferramentas de programação que ajudam os 
alunos a criarem histórias animadas. A partir das  narrativas lidas e ex-
ploradas em aulas de Língua Portuguesa, os alunos podem “compreen-
der e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluin-
do as escolares), para se comunicar por meio das diferentes linguagens e 
mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver proje-
tos autorais e coletivos.”

SCOOP.IT! 

A curadoria de conteúdo também faz parte das habilidades da BNCC em 
que as crianças podem ser estimuladas a fazer comentários sobre o que 
estão lendo ou sobre releituras de gêneros contemporâneos, tecendo opi-
niões e apropriando-se de seleções particulares com compartilhamento 
de dados. O Adaptando Fadas do Sccop.it! é um bom exemplo disso:

Figura 29: Imagem ilustrativa do recurso Scratch.

Figura 30: Imagem ilustrativa do recurso Scoop.it!

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://www.scoop.it
https://www.scoop.it
https://www.scoop.it
https://www.scoop.it
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b.2. MATEMÁTICA
IBGE@PAÍSES

O IBGE@países é uma ferramenta que traz informações atualizadas de to-
dos os países,  como distribuição da população, resumo histórico, língua, 
indicadores sociais e econômicos, rede de comunicações e dados sobre o 
meio ambiente. Os dados presentes nesta ferramenta possibilitam o de-
senvolvimento do trabalho envolvendo habilidades como a (EF05MA24) 
Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos 
(colunas ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros 
contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sinte-
tizar conclusões.

Figura 31: Imagem ilustrativa do recurso IBGE@países

Figura 32: Imagem ilustrativa do recurso Geogebra Classic

GEOGEBRA CLÁSSICO

Geogebra Clássico é um software de Matemática dinâmica, gratuito e 
disponível para celulares e computadores, que utiliza conceitos de geo-
metria e álgebra. O programa permite realizar construções geométricas 
por meio de pontos, retas, segmentos de reta, polígonos, ângulos, entre 
outros.O software pode ajudar no desenvolvimento de habilidades como 
(EF06MA21) Construir figuras planas semelhantes em situações de amplia-
ção e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou 
tecnologias digitais; (EF06MA22) Utilizar instrumentos, como réguas e es-
quadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendicu-
lares e construção de quadriláteros, entre outros; e (EF08MA15) Construir, 
utilizando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, 
mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos regulares.

https://paises.ibge.gov.br/
https://paises.ibge.gov.br/
https://paises.ibge.gov.br/
https://paises.ibge.gov.br/
https://www.geogebra.org/classic?lang=pt
https://www.geogebra.org/classic?lang=pt
https://www.geogebra.org/classic?lang=pt
https://www.geogebra.org/classic?lang=pt
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b.2. MATEMÁTICA
GOOGLE FORMULÁRIO

O Google Formulário é um recurso de pesquisa e coleta de dados. O apli-
cativo também faz uma síntese estatística por meio de gráficos, ajudando 
na pesquisa estatística que envolve o ciclo investigativo, como acontece 
na habilidade (EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolven-
do tema da realidade social, e comunicar os resultados por meio de relatório 
contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e 
gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas.

Figura 33: Imagem ilustrativa do recurso Google Formulário

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
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b.3. CIÊNCIAS
PHET E SCRATCH

As plataformas PhET e Scratch são exemplos de recursos que oferecem 
conteúdos integrados às tecnologias digitais e possibilitam o desenvolvi-
mento de habilidades presentes na BNCC.

O PhET possui simulações digitais que podem ser utilizadas para de-
senvolver dezenas de habilidade base, uma vez que a plataforma possui 
mais de uma centena de simulações. Alguns exemplos são: um simulador 
de energia e suas transformações, que pode ser utilizado para promo-
ver a habilidade (EF08CI03) Classificar equipamentos elétricos residenciais 
(chuveiro, ferro, lâmpadas, TV, rádio, geladeira etc.) de acordo com o tipo de 
transformação de energia (da energia elétrica para a térmica, luminosa, sono-
ra e mecânica, por exemplo); o simulador construa um átomo pode ser usado 
em planos de aula com foco na habilidade (EF09CI03) Identificar modelos que 
descrevem a estrutura da matéria (constituição do átomo e composição de 
moléculas simples) e reconhecer sua evolução histórica.

No caso do Scratch, seu uso é mais amplos. Por ser uma plataforma aberta 
de programação visual, o estudante pode desenvolver diversos projetos, 
desde um laboratório virtual até mesmo uma animação para explicar um 
determinado fenômeno. O foco maior desta ferramenta é ser utilizada não 
para uma única habilidade, mas para proporcionar o desenvolvimento de 
uma competência específica da área: Utilizar diferentes linguagens e tec-
nologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das 
Ciências  de forma crítica, significativa, reflexiva e ética.

Figura 34: Exemplo da plataforma PhET, que ajuda na experimentação de conceitos de pressão 
por uso de simuladores virtuais;

Figura 35: Exemplo da plataforma Scratch sendo utilizada no ensino de transformações químicas.

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://phet.colorado.edu
https://phet.colorado.edu
https://phet.colorado.edu
https://phet.colorado.edu
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SKYVIEW LITE

Aplicativos como o SkyView Lite também podem ser úteis no ensino da 
astronomia, do eixo da Terra ou do Universo, facilitando o estudo dos as-
tros, bem como a localização e compreensão da galáxia pelos estudantes.

Este aplicativo pode ser usado para desenvolver diversas habilidades do eixo 
terra e universo, como por exemplo: (EF05CI10) Identificar algumas conste-
lações no céu, com o apoio de recursos (como mapas celestes e aplicativos di-
gitais, entre outros), e os períodos do ano em que elas são visíveis no início da 
noite e (EF09CI15) Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a 
origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar às necessidades de distintas cultu-
ras (agricultura, caça, mito, orientação espacial e temporal etc.).

Figura 36: Capturas de tela do app SkyView Lite para o estudo de astronomia. Assim como este, 
diversos aplicativos de astronomia não têm versão em português.

b.3. CIÊNCIAS

https://itunes.apple.com/us/app/skyview-lite/id413936865?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/skyview-lite/id413936865?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/skyview-lite/id413936865?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/skyview-lite/id413936865?mt=8
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c.1. MODELO DE CANVAS
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c.2. EXEMPLO PREENCHIDO



LÍNGUA PORTUGUESA
PROFESSORES ENTREVISTADOS
Cristiane Mori . Professora do curso de Pedagogia do Instituto Singularidades e 
mestre em Linguística pela Unicamp. Fez parte da equipe que elaborou a última ver-
são da BNCC, na área de Língua Portuguesa.
Isabel Fernandes . Professora de Língua Portuguesa e Literatura da escola Alef Pe-
retz, em São Paulo. Participa como especialista do time de autores de Nova Escola, 
doutoranda na Faculdade de Letras e de Comunicação na USP.
Sônia Madi . Especialista em alfabetização, produção de texto e Língua Portuguesa, 
e coordenadora de projetos do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação Cultura 
e Ação Comunitária (Cenpec).

PROFESSORES COLABORADORES
Edson Lanzoni . Coordenador da área de Linguagens da Fundação Bradesco, mes-
tre em Letras, pedagogo, também graduado em língua portuguesa pela USP e em 
propaganda e criação pela Mackenzie. Participa como mentor do time de autores 
de Nova Escola.
Débora Garofalo . Formada em Letras e Pedagogia com pós-graduação em Lín-
gua Portuguesa pela Unicamp, cursando Mestrado em Educação pela PUC SP. 
Experiência 13 anos na  da rede Pública de São Paulo, atuando na Educação In-
fantil, Ensino Fundamental I, II, Médio e em Educação para Jovens e Adultos e em 
salas multidisciplinares. 

MATEMÁTICA

PROFESSORES ENTREVISTADOS
Samuel Gomes Duarte . Professor do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), coorde-
nador de Licenciatura em Matemática, no campus de São José dos Campos.
Tereza Perez . Diretora-presidente da Comunidade Educativa CEDAC e formadora 
de professores.
Rodrigo Morozetti Blanco . Mestre em Matemática, mentor do Time de Autores de 
Nova Escola e autor de livros didáticos da SAS Plataforma de Educação.

PROFESSORA COLABORADORA
Rita Batista . Doutoranda e mestre em Educação Matemática e Tecnológica, espe-
cialista em Probabilidade e Estatística do Time de Autores de Nova Escola, professo-
ra de Matemática da educação básica e formadora de professores, pesquisadora do 
Geração-UFPE (CNPq).

CIÊNCIAS
PROFESSORES ENTREVISTADOS
Lilian Bacich . Bióloga, pedagoga, mestre em Educação, doutora em Psicologia da 
Educação e assessora pedagógica de Ciências do Time de Autores da Nova Escola.
Leandro Holanda . Mestre em Ciências e especialista da área de Química do Time de 
Autores Nova Escola.

PROFESSOR COLABOR
Leandro Holanda . Mestre em Ciências e especialista da área de Química do Time de 
Autores da Nova Escola.

SEÇÃO SOBRE REFERÊNCIAS DE FUNCIONALIDADES 
PARA ADEQUAÇÃO DO PRODUTO À BNCC 
PROFESSORES ENTREVISTADOS
Ademir Almagro, Andrea Barreto Martins da Poça, Aurineia dos Santos Gomes, Camila 
de Araújo Lopes, Elizabete Manzini, Jocemar do Nascimento e Rutemara Florêncio

CONTRIBUINTES 
DO GUIA
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