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Escolas e unidades de educação infantil (UEI´s) da rede muni-
cipal de ensino de Mossoró vão iniciar o ano letivo de 2020 com 
o processo de implantação da Base Nacional Comum Curricular 
bastante avançado. As formações promovidas pela Secretaria Mu-
nicipal da Educação (SME) foram quase todas nessa perspectiva. 
Segundo a professora Márcia Núbia Fonseca, do Setor dos Anos 
Iniciais da SME, a secretaria esta trabalhando com o propósito de 
orientar o processo de atualização dos Projetos Políticos Pedagógi-
cos (PPP´s) das unidades educacionais considerando o Documento 
Curricular do RN/Mossoró e a BNCC (documento geral). 

Ela relata que em 2019 foram realizados 4 encontros for-mativos que 
envolveram todas as unidades educacionais da Rede Municipal de En-
sino, com o objetivo de  discutir esses documentos e sua concretização 
no espaço educacional.

Ainda de acordo com Márcia Núbia, as formações são parte do tra-
balho colaborativo entre Estado e município e terão continuidade em 
2020. “Elas têm papel fundamental na implementação da BNCC e Docu-

mento Curricular do RN/Mossoró nos PPPs das unidades educacionais”, 
destaca a docente.

Ela lembra que a SME fazia a formação com os supervisores das es-
colas e UEIs e estes atuavam como agentes multiplicadores, fazendo 
as formações nas unidades de ensino, organizadas em polo. “Além de 
permitir que todos os professores tivessem acesso à formação,  a atu-
ação dos supervisores visou permitir o exercício do protagonismo por 
parte desses profissionais da educação”, frisa.

Implantação da BNCC

BNCC 

DEZENAS DE QUESTIONAMENTOS

PALAS ATENAS:

NOSSO COMPROMISSO É EDUCAR

ESCOLAS ATUARÃO A PARTIR DE 2020 COM AS ORIENTAÇÕES DA BNCC

UNIVERSO: 

HÁ 35 ANOS EDUCANDO

REDE MUNICIPAL 
PROMOVE FORMAÇÃO
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O ano de 2020 poderá ser um grande divisor na forma como 
as escolas trabalharão com seus alunos. Uma abordagem 
sob nova perspectiva advém do fato de que o próximo 

ano letivo devera ser o primeiro a se desenvolver sob influência 
efetiva da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Homologada em 20 de dezembro de 2017, a BNCC teve 2018 para 
se familiarizar com as escolas, ano em que as formações sobre a base 
se intensificaram, tanto na rede pública quanto privada. 2020, por-
tanto, será o ano em que as unidades de ensino desenvolverão suas 
atividades escolares tendo incorporado aos seus Projetos Políticos 
Pedagógicos (PPP´s) a nova BNCC, instrumento que norteia o que se 
convencionou classificar como direito de aprendizagem do aluno. 
Com esse importante documento, erigido a partir de ótica constitu-
cional e sob os auspícios d Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
9394/96), se definiu de forma minimamente clara o que cada aluno 
deve ter de conhecimento ao final de cada etapa escolar.

Embora tenha se construído a partir de discussões com o en-
volvimento de mais de 3 milhões de pessoas, a BNCC, a forma 
como foi homologada foi alvo de protestos de entidades de de-
fesa da educação por ter sido, na ótica dessas instituições, objeto 
de supressão de necessárias contribuições da sociedade. 

Alémdisso, o presente suplemento pretende, portanto, lançar 
luz sobre as questões mais controversas da BNCC. Mas, mais do 
que isso, se propõe, ao lado das escolas que toparam o desafio, 
a ser guia a contribuir no entendimento dos instrumentos legais 
pedagógicos, a propor sugestões de atividades, a pensar propos-
tas pedagógicas e, em especial, a socializar projetos de ensino mo-
tivantes e motivadores.

UMA NOVA BASE 
          PARA A EDUCAÇÃO

Editorial

O IMPACTO DA BASE

BNCC E PPP: MAIS QUE 
UMA SOPA DE LETRINHAS

Mudanças

Opinião

O QUE A BNCC PROPÕE
Estabelecer um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os 

estudantes brasileiros devem desenvolver na educação básica, buscando 
uma formação humana, integral e inclusiva.

DESAFIOS DAS REDES DE ENSINO
Viabilizar a montagem dos currículos das escolas e dar suporte em 

processos de avaliação, formação de professores e aquisição de materiais 
didáticos.

* MÁRCIO ALEXANDRE

O Projeto Político Pedagógico 
(PPP) das escolas é instrumento 
central e fundante na atuação das 
unidades de ensino. Sem ele, a in-
tencionalidade da ação educativa 
perde sentido, o planejamento dos 
professores fica vazio e os resulta-
dos positivos podem ficar aquém 
do esperado. O PPP ao estabelecer 
meios para consecução de obje-
tivos e definir as ações interventivas 
a partir das estratégias traçadas, se 
constitui, por assim dizer, “na alma” 
do trabalho escolar.

Segundo Veiga, construir o PPP 
implica no exercício da sua auto-
nomia, e deve servir para que a 
partir daí se estabeleça a identi-
dade da escola enquanto instru-
mento educacional.

O Projeto Político-Pedagógi-
co, ao se constituir em processo 
democrático de decisões, preocupa-
se em instaurar uma forma de or-
ganização do trabalho pedagógico 
que supere os conflitos, buscando 
eliminar as relações competitivas, 
corporativas e autoritárias, rompen-
do com a rotina do mando impes-
soal e racionalizado da burocracia 
que permeia as relações no interior 
da escola. (VEIGA, 2007, p.13)

Por tudo o que está posto, para 
que metas e objetivos traçados 
pela equipe escolar sejam alcança-
dos, imprescindível que os planos 
de trabalho, individuais e cole-
tivos, de toda a equipe pedagógi-
ca, reflitam as proposições gerais 
elencadas pela escola no PPP e 
que apresentem, por meio das 
ações individuais, estratégias para 
atingimento dos fins construídos 
coletivamente.

Para 2020, um novo compo-
nente pedagógico entra em sala 

QUANDO CHEGARÁ ÀS SALAS DE AULAS
O processo já está em andamento e a expectativa é que até o final de 

2020 esteja implementado em todas as escolas do país.
MUDANÇA NO ENSINO FUNDAMENTAL
A alfabetização deve ser concluída até o final do Segundo Ano do ciclo.
ADAPTAÇÕES NO ENSINO
Além das diretrizes da Base, devem ser incorporados aos currículos 

conhecimentos, tradições e costumes locais para garantir uma identidade 
própria à formação do aluno. 

(Fonte: Revista Educar Transforma, Ano 4, Edição 4, mar/2018, pag. 15)

de aula: a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Tão importante 
como documento a estabelecer 
conteúdos mínimos a serem tra-
balhados pelas escolas, a BNCC tem 
como um dos grandes méritos en-
fatizar competências e habilidades 
que os alunos deverão ter desen-
volvido ao final de cada ciclo de 
estudo. Percebe-se cada vez mais 
uma preocupação com o aluno.

Uma questão importante a se 
ressaltar é que a Base traz com-
petências e diretrizes comuns para 
todas as escolas e redes de en-
sino, mas os currículos continuam 
sendo diversos. Isso reforça a im-
portância de que os Projetos Políti-
cos Pedagógicos (PPP´s) sejam 
atualizados incorporando a BNCC.

As novas propostas de fichas 
de planejamento também são um 
importante instrumento a ser cel-
ebrado. O desafio que se coloca às 
redes de ensino é, com a parceria 
dos professores e supervisores, 
condensar em uma ficha única 
os vários formulários até aqui 
propostos. Torná-las sucintas, mas 
eficazes. Enxutas, mas densas. Que 
sejam meios a facilitar o panejar e 
o ensinar dos docentes.

A BNCC erige-se, portanto, 
como documento normativo a 
definir as aprendizagens essenci-
ais que os aprendizes devem de-
senvolver, destacando-se como 
direito de aprendizagem. Para que 
esse direito se firme como tal, é 
necessário que cada um dos que 
atuam no processo educacional 
cumpra com o que lhes cabe, con-
forme definido coletivamente no 
PPP. Este atualizado segundo ori-
enta a BNCC.

*  Supervisor Escolar da Escola 
Municipal Dolores do Carmo Re-
bouças

SUPLEMENTO DO PORTAL DO RN -  ACESSE: WWW.PORTALDORN.COM



3
Educação

Instalações

SiSu
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Há mais de 30 anos contribuin-
do com a educação dos mosso-
roenses, o Colégio Universo Uno 
vai iniciar o ano letivo de 2020 de 
casa nova. A escola está sendo to-
talmente reformada. Localizado 
na rua Laura Medeiros, Liberdade 
I, o Colégio Universo Uno contará 
com uma sede moderna, funcio-
nal e confortável.

A maquete do novo Colégio 
Universo Uno foi apresentada 
aos pais em novembro, causando 

Os resultados do Exame Nacion-
al do Ensino Médio (Enem) serão di-
vulgados em 17 de janeiro de 2020. 
As notas individuais poderão ser 
acessadas pela Página do Partici-
pante — no portal ou no aplicativo 
do Enem — após login com CPF e 
senha. Para os “treineiros”, aqueles 
que não irão concluir o ensino mé-
dio em 2019, o boletim individual 
será publicado em março de 2020.

Também em 2020, vem uma 
grande novidade: o Enem Digital. 
No primeiro ano, a aplicação ocor-
rerá em modelo-piloto. A implan-
tação será progressiva, com pre-
visão de ser 100% digital a partir 
de 2026. As primeiras aplicações 
serão opcionais. Os participantes 
poderão escolher, no ato de in-
scrição, pela aplicação-piloto ou 
pela tradicional prova em papel. O 
modelo digital será aplicado para 
50 mil pessoas em 15 capitais do 

país.
Uso da nota – Com a nota 

alcançada no maior exame de 
acesso ao ensino superior do país, 
o estudante pode entrar em uma 
universidade pública, participar 
de programas de bolsas e financia-
mento estudantil em instituições 
privadas e até ir estudar em Portu-
gal.

Enem Portugal - Os resultados 
individuais no exame podem ser 
usados nos processos seletivos de 
47 instituições de ensino superior 
portuguesas, que definem as re-
gras e os pesos das notas, no cham-
ado Enem Portugal. Os convênios 
são firmados pelo Inep.

Vale lembrar aos interessados 
que a revalidação de diplomas e 
o exercício profissional no Brasil 
dos estudantes formados em Por-
tugal estão sujeitos à legislação 
brasileira. 

COLÉGIO UNIVERSO: 
UM NOVO ESPAÇO PARA 
UMA MELHOR EDUCAÇÃO

RESULTADO DO ENEM SERÁ 
      DIVULGADO DIA 17 DE JANEIRO

surpresa, alegria e entusiasmo. 
“A nova sede e um presente que 
queremos oferecer aos pais e alu-
nos por estarem conosco durante 
todo esse tempo acreditando em 
nossa proposta e construindo com 
a gente uma educação de quali-
dade”, destaca Talita Lima, diretora.

Ela relata que a “nova escola” 
contará com salas de aula, labo-
ratório de informática, sala de 
música, espaço de atividades 
cênicas, espaços pedagógicos e 

administrativos, biblioteca, horta 
orgânica, quadra e piscina “Quan-
do discutimos com a empresa de 
arquitetura sobre o projeto, bus-
camos dar ênfase à questão do 
conforto, porque é preciso que 

o espaço de aprendizagem seja 
acolhedor, em que as pessoas se 
sintam bem, afinal de contas a es-
cola é a segunda casa, principal-
mente dos alunos”, ressalta Talita 
Lima.

Rua Santos Dumont, 20 - Centro - Mossoró-RN
- VIZINHO AO 2º CARTÓRIO - 
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1. CONHECIMENTO
Porque a educação deve val-

orizar e utilizar os conhecimen-
tos historicamente construídos 
sobre o mundo físico, social e 
cultural?

Essa é a premissa principal 
quando pensamos e falamos so-
bre educação. Essa é uma com-
petência que deve ser articulada a 
todas as demais. Não é à toa que 
essa é a competência número um. 
Nós sabemos que o formato de 
educação mudou, e não primamos 
apenas pelo conhecimento, mas o 
conhecimento que é articulado 
com o sujeito como um todo, so-
bre o mundo em que este sujeito 
está inserido, sobre a constituição 
deste sujeito como um ser social, 
que se constitui de maneira crítica, 
a depender de sua situação e do 
seu contexto social, e que traz con-
sigo todo um repertório cultural, e 
isso também deve ser levado em 
conta. O conhecimento, então, 
não está mais atrelado apenas às 
questões de conhecimento cientí-
fico, mas de conhecimento articu-
lado a partir de onde esse sujeito 
está inserido até questões mais 
complexas.

2. PENSAMENTO CIENTÍFI-
CO, CRITICO E CRIATIVO

Como exercitar a curiosidade 
intelectual, o pensamento, a 
análise crítica e a criatividade?

Essa é uma competência crucial. 
Então se eu quero tornar alguém 
curioso, eu preciso de aparatos 
para que essa curiosidade floresça 
nesse sujeito, e para exercitar essa 
curiosidade eu preciso estar artic-

UMA DEZENA DE QUESTIONAMENTOS 
        SOBRE AS 10 COMPETÊNCIAS

Base Nacional Comum Curricular

ulada com o conhecimento, que 
é a primeira competência sobre a 
qual falamos anteriormente. Para 
trabalhar tudo isso, é interessante 
que o professor seja primeira-
mente um professor pesquisador. 
Um professor que para incentivar 
a criança desde cedo a ser um su-
jeito curioso, reflexivo, crítico, esse 
docente precisa, a priori, estimular 
a partir de perguntas. Esquecer a 
questão da resposta pronta. Pro-
fessor precisa entender que ele é 
um mediador de conhecimento e 
não um sujeito que dá respostas. 
As respostas estão pelo mundo e 
são subjetivas.

3. SENSO ESTÉTICO E REP-
ERTÓRIO CULTURAL

Valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e cul-
turais, das locais às mundiais fa-
vorece à diversidade cultural e a 
pluralidade de ideias?

Sim, e é preciso que se pense 
a partir do currículo local de cada 
realidade para que se possa trabal-
har a partir da cultura local, do que 
é aquela cultura, do que aquela 
cultura representa para aquele 
dado povo e como eu posso levar 
o sujeito a conhecer as diferentes 
culturas. Vejamos que temos uma 
grande diferença do que foi o es-
tudo sobre a cultura ao longo do 
tempo. Durante muito tempo, a 
gente viu nos livros didáticos cul-
turas sulistas em evidência. Hoje, 
os livros adaptados à BNCC trazem 
todo esse repertório cultural na-
cional e isso é muito bacana.

4. COMUNICAÇÃO
Como produzir sentidos a par-

tir da utilização de conhecimen-
tos das linguagens verbal, ver-
bo-visual, corporal, multimodal, 
artística, matemática, científica, 
tecnológica e digital?

Primeiramente, preciso refletir 
que estamos em uma sociedade 
midiática, acho que também 
muito atrelada à competência da 
cultura digital. A escola não tem 
com o fugir da tecnologia, da co-
municação, e a comunicação pas-
sou a ser multimodal. Eu tenho 
várias modalidades de texto em 
um único texto, é o que chama-
mos de linguagem do hipertexto, 
e esse hipertexto faz a relação 
com todas as áreas do conheci-
mento e a gente precisa dissemi-
nar o conhecimento por meio da 
cultura digital.

5. CULTURA DIGITAL
O desafio de trabalhar de 

forma ética com as tecnologias 
digitais limita o acesso às infor-
mações e a disseminação do con-
hecimento?

Não. Deve acontecer justa-
mente o contrário. Precisamos 
disseminar o conhecimento por 
meio da cultura digital e isso é 
bem necessário porque, se por 
um lado e u tenho uma sociedade 
com muitas possibilidade através 

e a partir da cultura digital, eu 
tenho também esse estopim das 
fake news, que é algo muito preo-
cupante, que está muito relacio-
nado com o como formar o su-
jeito crítico e reflexivo. Devemos 
perceber que tudo está ligado, 
essas competências precisam ser 
trabalhadas juntas.

6. TRABALHO E PROJETO DE 
VIDA

Como enfocar preparação do 
aluno para o mercado de trabal-
ho dando ênfase ao ao exercício 
da cidadania?

A escola precisa ser vista com o 
um local para preparar o indivíduo 
para o mercado de trabalho e não 
apenas para um determinado tipo 
de trabalho. Uma coisa interes-
sante e ao mesmo tempo preocu-
pante é que quando perguntamos 
em sala de aula de crianças do 
Terceiro Ano, Quarto Ano, sobre 
o que elas querem ser quando 
crescer, dizem que querem ser 
médicas, advogadas, engenheiros, 
profissões ditas pelo poder en-
quanto profissões que remuneram 
bem. A gente precisa em primeiro 
lugar fazer com que o sujeito en-
tenda que todas as profissões são 
necessárias, que ela queira fazer 
algo que a priori ele se identifique, 

Um dos pontos mais relevantes da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) é o estabelecimento das 10 competências que o aluno deverá 
ter desenvolvido ao final da educação básica. Elas estão divididas em 
questões como conhecimento; pensamento científico, critico e criativo; 
senso estético e repertório cultural; comunicação; responsabilidade e 
cidadania; empatia e cooperação; autoconhecimento e autocuidado; 
argumentação; trabalho e projeto de vida, e cultura digital.

O Portal Educação detalha cada um das competências em entre-
vista com a professora Ana Paula Felipe, mestranda em Ciências da 
Linguagem (UERN), pesquisadora nas áreas de Educação com ênfase 
nos estudos sobre o Currículo, e coordenadora dos Cursos de Design 
de Moda, Pedagogia, Letras Português e Letras Inglês na Universidade 
Potiguar - UnP (Campus Mossoró).

SUPLEMENTO DO PORTAL DO RN -  ACESSE: WWW.PORTALDORN.COM
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e que esse sujeito desde cedo pos-
sa investigar sobre as profissões, o 
que ele quer ser, a função de cada 
profissão, e esse é também um 
deve da escola.

7. ARGUMENTAÇÃO
Argumentar com base em 

fatos, dados e informações con-
fiáveis: por que a escola deve 
promover os direitos humanos, o 
respeito ao meio ambiente e con-
scientização para o consumo re-
sponsável?

A gente deve partir da premissa 
de que para argumentar eu preciso 
de dados verídicos, de fados com 
fontes. Aí entra a questão de a gen-
te se atrelar à cultura digital, mas 
que a gente torne o sujeito um su-
jeito investigador. Esse sujeito que 
investiga vai construir um leque de 
argumentos palpáveis, confiáveis, 
conscientes, dentro de uma con-
strução ética do que é argumen-
tar, do que é argumento válido, e 
está completamente atrelado ao 
conhecimento, ao conhecimento 
científico porque ele também pre-
cisa dessa argumentação. O tempo 
todo a gente argumenta. Estou 
agora argumentando, estou argu-
mentando com base em uma re-
flexão feita a partir das competên-
cia da BNCC. Para eu convencer 
você sobre o que estou falando, eu 
preciso citar a fonte, isso precisa ser 
algo a ser trabalhado pelo profes-
sor.

8. AUTOCONHECIMENTO E 
AUTOCUIDADO

Conhecer-se, apreciar-se 
e cuidar de sua saúde física e 
emocional. Como a escola pode 
contribuir com essas questões?

Estamos numa era em que a 
inteligência emocional é bastante 
cultivada. Uma vez em que nós 
estamos vivendo numa sociedade 
líquida, pegando esse conceito de 
Bauman, e essa sociedade por si só 
enfrenta uma série de problemas 
que estão ligados prioritariamente, 
essencialmente ao autoconheci-
mento. É papel da escola tornar 
esse sujeito também reflexivo so-
bre si, e automaticamente, a par-
tir do autoconhecimento, é que o 
sujeito vai se envolver esse auto-
cuidado, esse cuidado de si. Vamos 
pensar em projetos que trabalhem 

a inteligência emocional, que tra-
balhem cuidados com o corpo, isso 
pode ser trabalhado em todas as 
disciplinas. A BNCC é muito ligada à 
pedagogia de projetos. É essencial 
que os professores que estão ness-
es momentos formativos sobre a 
BNCC não se atrelem apenas a dec-
orar as competências e habilidades, 
para isso a gente tem um aplicativo 
que podemos utilizar para apro-
fundar esse conhecimenti, mas que 
a gente pense essencialmente so-
bre o que cada competência pode 
representar para esse sujeito em 
formação.

9. EMPATIA E COOPERAÇÃO
Exercitar a empatia, o diálogo, 

a resolução de conflitos e a coop-
eração: o caminho possível para 
a paz?

Sim. Sobre a empatia e cooper-
ação, costumo dizer que nós vive-
mos numa sociedade que hoje 
deixa muito explícito tudo o que 
pensa. Durante muito tempo a 
gente se atrelou ao discurso tido 
como politicamente correto e as 
pessoas temiam fugir disso. Hoje 
vemos nas redes sociais discurso 
de ódio, sujeitos cada vez mais 
egoístas, cada vez mais pensando 
no próprio nariz. E esses conflitos 
se inciam na escola. Muitas vezes 
esses sujeitos tem toda uma edu-
cação do lar negada, por uma série 
de subjetividades de cada sujeito, 
de cada realidade, e é a escola o 
único lugar de educação desse su-
jeito. A da dia mais a gente precisa 
trabalhar o diálogo, trabalhar esse 
sujeito com essa dimensão. Se na 
escola ele começa a evoluir nesse 
quesito, automaticamente vai ser 
um sujeito preparado para o tra-
balho, mais reflexivo, que se preo-
cupará mais com o que aprende, 
como aprende.

10. RESPONSABILIDADE E CI-
DADANIA

Agir pessoal e coletivamente 
com autonomia, responsabi-
lidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação. O exercício da ci-
dadania sob uma nova perspec-
tiva?

Acredito que o exercício da ci-
dadania ser trabalhada o tempo 
todo na escola, porque é na escola 
que formamos cidadãos, é na es-
cola que está o futuro e esse futuro 
está nas nossas mãos enquanto 
professores.

O município de Mossoró inovou no processo de matrículas 
para o ano letivo de 2020, realizando parte do processo através 
da internet. Nesse primeiro momento, as matrículas on line con-
templaram as turmas de Maternal I e II, da Educação Infantil, e 
as do primeiro ano do Ensino Fundamental das Séries Iniciais.

De acordo com Ecílvia Batista, do Setor de Registro Escolar 
e Inspeção, da Secretaria Municipal da Educação, o novo mod-
elo foi instituído com o propósito de dar maior transparência 
ao processo de matrículas, bem como oferecer comodidade aos 
pais. “Um dos grandes ganhos foi o fim das filas”, analisa.

Ecílvia Batista ressalta que para esse ano, haverá universali-
zação das matrículas por meio digital. “Para as matrículas em 2020, 
a Secretaria Municipal da Educação já estuda a possibilidade de 
trabalhar tanto o processo de renovação como a matrículas de 
novos alunos, caso existam vagas, por meio on line”, informa.

Das 2.311 vagas ofertadas na Educação Infantil e nas turmas 
de Primeiro Ano do Ensino Fundamental para 2020, 1.946 foram 
preenchidas com os pais fazendo o processo pela internet, mais 
de 84% do total, o que revela o sucesso da novidade.

O cronograma de matrículas on line será reaberto na rede 
municipal de ensino da seguinte forma: no dia 15 de janeiro 
para as unidades de educação infantil UEI) que ainda apresen-
tam vaga; dia 16/01 para as escolas e dia 17/01 matrícula reser-
va para as UEI´s.

MUNICÍPIO INOVA COM
        MATRÍCULAS ON LINE

SUPLEMENTO DO PORTAL DO RN -  ACESSE: WWW.PORTALDORN.COM
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Competências gerais da Edu-
cação Básica

São as dez competências ger-
ais, válidas para todos os níveis da 
Educação Básica, e que devem ser 
trabalhadas de acordo com esses 
níveis (em grau de intensidade e 
dificuldade).

Áreas do conhecimento e 
componentes curriculares

O Ensino Fundamental está es-
truturado em cinco áreas do con-
hecimento:

• Linguagens • Matemática • 
Ciências da Natureza • Ciências Hu-
manas • Ensino Religioso

Além disso, as áreas de Lingua-
gens e Ciências Humanas são sub-
divididas em componentes curricu-
lares:

• Linguagens: Língua Portu-
guesa, Arte, Educação Física e Lín-
gua Inglesa • Ciências Humanas: 
História e Geografia

Como entender este elemento 
da Base:

As áreas do conhecimento 
preservam as especificidades de 
cada componente, ao mesmo 
tempo em que promovem uma 

ESTRUTURA DA BNCC NO ENSINO FUNDAMENTAL
intersecção entre eles ao longo do 
processo de aprendizagem, o que é 
fundamental na Base.

Competências específicas de 
área e de componente curricular

Cada uma das cinco áreas define 
suas próprias competências, que 
mostram como as dez competên-
cias gerais se expressam especifi-
camente nelas. Além disso, os com-
ponentes curriculares das áreas de 
Linguagens e Ciências Humanas 
também definem competências 
específicas de cada um.

Como entender este elemento 
da Base:

As competências específi-
cas de área e de componente se 
desenvolvem a partir das com-
petências gerais, detalhando sua 
abordagem de acordo com as 
especificidades do campo de con-
hecimento.

Unidades temáticas, objetos 
de conhecimento e habilidades

Cada área do conhecimento 
está dividida em unidades temáti-
cas, que definem o conjunto dos 
objetos de conhecimento. Esses 
objetos nada mais são do que os 

conteúdos e conceitos que devem 

A cada componente curricu-
lar está associada uma unidade 
temática.

A partir dela, associam-se um 
ou mais objetos de conhecimento. 
Em seguida, há a definição das ha-
bilidades, nomeadas a partir de 
uma sigla específica.

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

ser abordados nas habilidades.

UNIDADES 
TEMÁTICAS

OBJETOS DE 
CONHECIMENTO

HABILIDADES

• Vida e evolução

• Corpo humano 

• Respeito à diver-
sidade

• (EF01CI02) Localizar, nomear e re-pre-
sentar graficamente (por meio de desenhos) 
partes do corpo humano e explicar suas fun-
ções. 

• (EF01CI03) Discutir as razões pelas quais 
os hábitos de higiene do corpo (lavar as mãos 
ntes 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 di-
versidade e a importância da valorização, do 
acolhimento e do respeito às diferenças.

COMO ENTENDER ESTE ELEMENTO DA BASE

funções.
“Localizar, nomear e represen-

tar” e “explicar”: Verbos que ex-
plicitam a ação cognitiva que será 
desempenhada pelo(a) estudante.

“partes do corpo humano” e 
“suas funções”: complementos 
dos verbos que indicam o objeto 
de conhecimento que está sendo 
mobilizado nesta habilidade. (Fon-
te: cartilha e-docente, Editoras Áti-
ca, Scipione, Saraiva e Atual).
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