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A Base Nacional 

Curricular Comum,                       

a educação integral 

e o cenário atual: 

desafios colocados 



Brasil 

• 50 milhões de estudantes, 

• 2 milhões de professores, 

• 200 mil escolas.  

• Sistema educacional dos mais complexos do mundo. 

As mudanças não se fazem da noite para o dia – mas 

são necessárias e urgentes.  

• Estratégia: adoção da Educação Integral, princípio 

norteador do planejamento de uma rede, considerando 

as diferentes etapas educacionais, desde a Educação 

Infantil até o Ensino Médio.  

 



• Os conhecimentos e experiências proporcionados pela 

escola, embora constituam grande parte do patrimônio 

cultural necessário, não esgotam o conjunto de saberes 

necessários para uma participação atuante na 

sociedade contemporânea.  

 

Não se trata apenas  

de mais tempo 



































• A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um 

conjunto de conhecimentos e habilidades essenciais 

que cada estudante brasileiro tem o direito de aprender a 

cada etapa da Educação Básica, para se desenvolver 

como pessoa, para o exercício ativo da cidadania e da 

democracia, para continuar os estudos e se qualificar 

para o trabalho. 

 

Princípios Orientadores 

da BNCC 



• O objetivo da BNCC é sinalizar percursos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao 

longo da Educação Básica, compreendida pela 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, anos iniciais e 

finais, e Ensino Médio, capazes de garantir, aos sujeitos 

da educação básica, como parte de seu direito à 

educação, para que eles possam ao longo de sua vida 

escolar. 

Objetivos da BNCC 



Você encontrará todos os objetivos na página do MEC: 

 

•http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/conhecaTextos

Introdutorios 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


BNCC e Educação Integral 

• Esses conhecimentos e habilidades essenciais devem 

estar alinhados as demandas da sociedade 

contemporânea e com um projeto de nação, a fim de 

formar as novas gerações de brasileiros para realizar o 

seu projeto de vida e contribuir para que o país 

também alcance as suas aspirações. 



Aprendizagens importantes 

para a Educação Integral 

• Autoconhecimento e 

 autocuidado 

• Sociabilidade 

•Abertura das diferenças        

e apreciação da diversidade 

 

• Responsabilidade 
 

• Pensamento crítico 
 

• Determinação 
 

• Criatividade e Inovação 

 



• A escola não é a única instituição responsável por 

garantir essas aprendizagens, mas tem um papel 

importante para que elas sejam asseguradas aos 

estudantes.  

 

• Em todas as atividades escolares aprende-se a se 

expressar, conviver, ocupar-se da saúde e do ambiente, 

localizar-se no tempo e no espaço, desenvolver visão de 

mundo e apreço pela cultura, associar saberes escolares 

ao contexto vivido, projetar a própria vida e tomar parte 

na condução dos destinos sociais. 



Formação Integral 

• Ela se expressa na articulação entre as áreas do 

conhecimento e etapas de escolarização. Essa 

articulação é fundamental e deve zelar pela superação da 

divisão acadêmica tradicional.  



Integração 

• As áreas e componentes curriculares não se justificam 

“per se”, mas devem ser compreendidas a partir da 

sua contribuição formativa e se integrar a partir do 

objetivo comum de que as crianças, adolescentes e 

jovens brasileiros se apropriem de diferentes 

linguagens, sejam capazes de reconhecer e interpretar 

fenômenos e processos naturais, sociais e culturais, de 

enfrentar problemas práticos, argumentar, tomar 

decisões individual e coletivamente e constituírem seus 

projetos de vida. 



Essência da BNCC = 

educação integral 

• O desenvolvimento integral dos estudantes deve se 

constituir como essência da proposta formativa da BNCC 

e, portanto, o elo que integra e para o qual convergem 

todas as áreas e componentes curriculares. 

 

• Não pode ser uma lista de conteúdos!! 



Diferentes oportunidades 

de aprendizagem 

• Aproveitamento planejado da variedade de 

oportunidades de aprendizagem, da diversidade dos 

espaços e da ampliação de tempos, em estreita 

articulação com o território, a comunidade, a família e as 

novas tecnologias.  
 

 



• Importância dos conhecimentos proporcionados por 

essa articulação, integrando-os aos saberes 

sistematizados nos ditos conteúdos escolares. O resultado 

desse arranjo é capaz de responder não só aos padrões 

de qualidade desejados para a Educação pública, mas 

também às exigências de uma formação voltada para o 

mundo contemporâneo, cada vez mais complexo e 

dinâmico.  

 

Diferentes oportunidades 

de aprendizagem 



Os profissionais  

 

• Serão exigidas novas práticas que atendam às 
especificidades da proposta; 
 

• Será preciso avaliar a necessidade da contratação 
gradativa de professores de 40 horas, e/ou da seleção 
de professores para áreas especificas da proposta 
curricular ampliada.  
 

• A formação continuada de educadores, coordenadores 
pedagógicos e gestores de escolas é um aspecto 
reconhecido como de importante impacto na 
qualidade da Educação de crianças, adolescentes e 
jovens brasileiros.  



Formação 

• Momentos coletivos e periódicos de formação dos 

diferentes profissionais responsáveis pela proposta de 

Educação Integral, o que permite tanto um alinhamento 

de conceitos quanto uma troca salutar de práticas, 

estratégias e metodologias.  

 



Texto:  

Educação Integral – um caminho para a qualidade e a 

equidade 

• http://www.todospelaeducacao.org.br//arquivos/bibliotec

a/educacao_integral___um_caminho_para_a_qualidade

_e_a_equidade_na_educacao_publica_digital.pdf 

 

http://www.todospelaeducacao.org.br/arquivos/biblioteca/educacao_integral___um_caminho_para_a_qualidade_e_a_equidade_na_educacao_publica_digital.pdf
http://www.todospelaeducacao.org.br/arquivos/biblioteca/educacao_integral___um_caminho_para_a_qualidade_e_a_equidade_na_educacao_publica_digital.pdf
http://www.todospelaeducacao.org.br/arquivos/biblioteca/educacao_integral___um_caminho_para_a_qualidade_e_a_equidade_na_educacao_publica_digital.pdf


http://educacaointegral.org.br 

http://educacaointegral.org.br/


 
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/ 

 

http://educacaointegral.org.br/na-pratica/
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/
http://educacaointegral.org.br/na-pratica/


Site: http://educacaointegral.org.br 

Facebook: https://www.facebook.com/cr.educacaointegral 

Twitter: https://twitter.com/educaoIntegral 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCA7oLaFT9A8inmU425Jm81g 

Contato: http://educacaointegral.org.br/contato 

Para saber mais 

http://educacaointegral.org.br/
https://www.facebook.com/cr.educacaointegral
https://twitter.com/educaoIntegral
https://www.youtube.com/channel/UCA7oLaFT9A8inmU425Jm81g
http://educacaointegral.org.br/contato


•http://educacaointegral.mec.gov.br/biblioteca 

Para saber mais 

http://educacaointegral.mec.gov.br/biblioteca


Contatos 

• E-mail: pilar.lacerda@fundacion-sm.com 

• Telefone: (11) 2111.7570 

• Coluna mensal na revista Escola Pública 

mailto:pilar.lacerda@fundacion-sm.com
mailto:pilar.lacerda@fundacion-sm.com
mailto:pilar.lacerda@fundacion-sm.com


MUITO 

OBRIGADA! 


