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Educação Infantil – Ensino Fundamental –

Ensino Médio



B N C C
Base Nacional Comum Curricular

Documento de caráter normativo para
reduzir desigualdade na educação do
Brasil, organizando o ensino por meio de
bases nacionais comuns curriculares para
a Educação Básica (Ed. Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio).



- A BNCC é uma referência nacional para construir
ou revisar os currículos.

- A BNCC define quais os conteúdos mínimos que
devem ser ensinados aos estudantes em cada
ano da Educação Básica brasileira.

- As escolas têm autonomia para complementar os
conteúdos exigidos pela BNCC e instituir
metodologias de ensino, abordagens
pedagógicas, avaliação da aprendizagem.



- Os currículos, tendo como referência à BNCC,
devem ser elaborados por cada escola.

- A BNCC da Educação Infantil e do Ensino
Fundamental foi homologada pelo MEC –
Resolução CNE nº 02/2017. A implantação
será em 2020.

- A BNCC do Ensino Médio está em tramitação,
ainda não foi aprovada.



EDUCAÇÃO INFANTIL

No Currículo da Educação Infantil as aprendizagens e
o desenvolvimento das crianças têm como eixos
estruturantes as interações e brincadeiras,
assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar,
participar, explorar, expressar e conhecer-se.



ORGANIZAÇÃO CURICULAR
Educação Infantil

A organização curricular da Educação Infantil está
estruturada pela BNCC em 5 Campos de
Experiências:

1 – O eu, o outro e o nós

2 – Corpos, gestos e movimentos

3 – Traços, sons, cores e formas

4 – Oralidade e Escrita

5 – Espaços, tempos, quantidades, relações e
transformações.



Em cada Campo de Experiências são
apresentados pela BNCC os objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento (conteúdos)
organizados em grupos de faixa etária:

0 a 1 ano e 6 meses

1 ano 7 meses a 3 anos e 11 meses

4 anos a 5 anos e 11 meses.



ENSINO FUNDAMENTAL
Organização Curricular

O Currículo do Ensino Fundamental deve ter
uma Base Nacional Comum, a ser completada
por uma Parte Diversificada exigida pelas
características e necessidades regionais,
locais, da cultura, da economia e dos
educandos.



Na BNCC do Currículo do Ensino
Fundamental serão asseguradas as
competências (conteúdos, conhecimentos-
conceitos e procedimentos) e habilidades
(práticas cognitivas e socioemocionais).



No Currículo as competências estão organizadas 
em 

4 Áreas do Conhecimento

com componentes curriculares e habilidades



Áreas do Conhecimento Componentes Curriculares 

Língua Portuguesa

1 - Linguagens Arte

Educação Física

Língua Inglesa

2 - Matemática Matemática



3 - Ciências da Natureza Ciências

4 - Ciências Humanas Geografia

História



Referências:

BNCC/MEC – basenacionalcomum.mec.gov.b

Resolução CNE nº 2, de 22/12/2017

www. sinepe-pe.org.br


