


QUAL ALUNO A BNCC PRETENDE FORMAR?

Sonhador

Visionário

Realizador 

Inconformado 

Protagonista 

Desejoso de mudança

Curioso



APRESENTAÇÃO 

É um documento de
caráter normativo
que defne o conjunto
orgânico e progressivo
de aprendizagens
essenciais que todos os
alunos devem
desenvolver ao longo
das etapas da
Educação Básica, em
conformidade com o
Plano Nacional de
Educação (PNE).



A BNCC vai contribuir para
o alinhamento de
outras políticas e ações,
em âmbito federal,
estadual e municipal,
referentes à formação de
professores, à avaliação e
aos critérios para a oferta
de infraestrutura
adequada para o pleno
desenvolvimento da
educação.

OBJETIVO DA CRIAÇÃO DA BNCC



PRINCIPAIS AÇÕES

1) Estruturação da governança da implementação 
2) Estudo das referências curriculares

3) (Re)elaboração curricular

A partir de 2019 (indo até 2022)
4) Formação continuada

5) Revisão dos PP's
6) Materiais didáticos

7) Avaliação e acompanhamento da aprendizagem



TRÊS ESFERAS DE GOVERNO

• Estabelecer regime de
colaboração entre estados e
municípios, dando autonomia aos
entes

• Realizar planejamento
estratégico para a implementação

• Formar equipes das secretarias
para estudo e (re)elaboração dos
currículos de referência

• Eixo federal prover apoio técnico
e fnanceiro para estados e
municípios 



• Garantir condições para a formação continuada
(orientações nacionais/ planos locais, materiais de
apoio, equipes de formadores locais, etc);

• Apoiar escolas na revisão de projetos pedagógicos;

• Formar equipes para escolha ou (re)elaboração de
novos materiais didáticos alinhados à BNCC;

• Informar escolas e professores sobre a escolha de
materiais;

• Alinhar matrizes de avaliações formativas à BNCC;

• Estruturar acompanhamento da aprendizagem
dos alunos a partir da BNCC;

TRÊS ESFERAS DE GOVERNO



MAPA DE IMPLEMENTAÇÃO



COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Competência: mobilização de
conhecimentos (conceitos e
procedimentos);

Habilidades: práticas, cognitivas e
socioemocionais, atitudes e valores
para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da
cidadania e do mundo do trabalho.



COERÊNCIA E ARTICULAÇÃO DE ELEMENTOS



ETAPA DE ENSINO, CAMPO DE EXPERIÊNCIA E HABILIDADE 



COMPETÊNCIAS GERAIS E SOCIOEMOCIONAIS



CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO

Um bom planejamento é aquele que dialoga com o Projeto
Pedagógico (PP) e está atrelado a uma proposta curricular que
desafe o aluno a buscar o conhecimento.

Sequência Didática

As sequências didáticas são
um conjunto de atividades
planejadas envolvendo um
mesmo conteúdo,
organizadas aumentando o
grau de difculdade para
possibilitar o
desenvolvimento e a
aprendizagem dos alunos.



CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO

1. Como defnir o tema da sequência didática? 

As sequências sempre são parte de um planejamento didático maior,

em que você coloca o que espera dos estudantes ao longo do ano. É

preciso organizar as ações de modo que exista uma continuidade de

desafos e uma diversidade de atividades, mesclando teoria e prática.



2. O que levar em conta na sondagem inicial? 

A sondagem é fundamental a todo o trabalho por ser o momento em

que são levantados os conhecimentos da turma e estabelecer um

ponto de partida para as atividades. 

CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO 



CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO

3. Como estabelecer competências, habilidades e objetivos? 

Habilidades e competências são basicamente que você vai ensinar e

objetivo é o que espera que as crianças aprendam. Se sua proposta for

trabalhar os conceitos de poupar e investir, precisa pensar o que quer

que a turma saiba após terminar a sequência.

De nada adianta abranger

uma ampla escala de

competências e/ou

habilidades e crer que cada

um delas gere aprendizagem.



4. De que modo atrelar atividades e objetivos? 

Vale detalhar esse "como fazer" nas atividades da sequência, que são as

orientações didáticas. É importante analisar cada proposta de trabalho,

relembrar seus objetivos e transformá-las em ações concretas. 

CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO



5. Que critérios usar para encadear as etapas? 

Pense numa sequência lógica para colocar as atividades, pensando

em quais conhecimentos a classe precisa para passar de uma

atividade para a seguinte.

CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO



6. Como estimar o tempo que dura a sequência? 

Não pense na quantidade de tarefas que você vai propor, mas na

complexidade delas. Cada ação pode exigir mais ou menos tempo de

sala de aula.

CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO

Por exemplo, repertoriar

uma criança em um gênero

demanda mais horas do

que uma sequência de

fuência leitora. 



7. Qual a melhor forma de organizar a turma? 

Sabendo dosar atividades coletivas com as individuais.

Cada uma funciona melhor para uma fnalidade específca.

CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO



CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO

8. Como fexibilizar as atividades?

É bem provável que na turma existam

crianças com necessidades

educacionais especiais (NEE). As

adaptações não devem ser vistas

como um plano paralelo, em que o

aluno é segregado ou excluído. A

inclusão não é obrigação apenas dos

professores, mas de toda a escola.



CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO

9. Posso mudar os planos no

meio do caminho? 

Sim. É natural que alguns ajustes

aconteçam, como retomar

conteúdos que não fcaram

claros ou mudar a estratégia de

uma etapa que não combina com

o perfl da classe. Apenas tome

cuidado para não perder de vista

os objetivos iniciais.



CONSTRUINDO SEU PLANEJAMENTO

10. Como avaliar o que a turma aprendeu?

A pergunta principal é se os alunos avançaram

para um de maior conhecimento sobre o que

foi ensinado. Para isso, vale registrar os

progressos de cada estudante, observando

seu desempenho nas atividades. Junto a isso,

pense em atividades avaliativas propriamente

ditas, como provas e trabalhos. 



ATIVIDADE PRÁTICA

Construindo uma Sequência Didática 

Problematização/apresentação de temas (Educação fnanceira):

1) O que é poupar?
  
2) O que é investir?
 
3) É possível investir
sem antes poupar?

4) Quem poupa é pão-duro?

5) Educação fnanceira é
coisa de gente rica?

6) O que é empreender?
  
7) Educação é  investimento?
 
8) Quais gatilhos mentais me
fazem comprar (medo, urgência)?

9) Como combato o imediatismo?

10) Comprar mais é sinal de
progresso?



ATIVIDADE PRÁTICA

MODELO

- Objetivos
 
- Tempo previsto de
atividade

- Formas de preparação
e mediação

AULAS

1) Vivência (o fazer)
 
2) Relato (momento de ouvir)

3) Processamento (objetivos
e conclusão)

4) Generalização (aplicação
prática)



•http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofnal_site.pdf

•LERNER, Delia. Ler e escrever na escola. O real, o possível e o necessário. Porto Alegre.
Artmed. 2002

•Cunha, Beatriz Monteiro da. Os Heróis e o Consumo Consciente. São Paulo. Evoluir. 2011

•https://novaescola.org.br/conteudo/1493/como-organizar-sequencias-didaticas

•https://vamosjogareaprender.com.br/

REFERÊNCIAS

https://vamosjogareaprender.com.br/
https://vamosjogareaprender.com.br/
https://vamosjogareaprender.com.br/


PARCEIROS FINANCEIROS

Além das instituições e empresas abaixo o Instituto também conta
com importantes parcerias e doações de pessoas físicas.



www.brasilsolidario.org.br
youtube.com/brasilsolidario | @brasilsolidario | facebook.com/institutobrasilsolidario

Equipe de
Coordenação
Pedagógica 

São Paulo - Ceará


