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Inclusão: o desafio da universalização 
da educação básica não está superado 

•  2,8	milhões	de	crianças	e	adolescentes	estão	fora	da	
escola.		

•  O	problema	é	mais	grave	entre	as	crianças	de	4	e	5	
anos,	que	deveriam	estar	na	pré-escola,	e	entre	os	
adolescentes	de	15	a	17	anos,	que	Enham	de	estar	no	
ensino	médio.	
Há	10	anos,	o	UNICEF	vem	alertando	o	Brasil	sobre	a	
exclusão	escolar.	De	lá	para	cá,	houve	avanços.		

•  O	percentual	de	crianças	e	adolescentes	de	4	a	17	anos	
fora	da	escola	caiu	de	11%	para	6,5%,		
	

{



Essas desigualdades impedem 

•  que	parcelas	mais	
vulneráveis	da	
população	brasileira	
tenham	garanEdo	seu	
direito	de	aprender,	
sobretudo	nas	regiões	
do	Semiárido,	da	
Amazônia	Legal	e	nas	
comunidades	populares	
dos	centros	urbanos.	

{



Os fatores de exclusão escolar são 
diversos e ultrapassam os muros da 
escola 

•  A	exclusão	escolar	afeta	
principalmente	as	
camadas	mais	vulneráveis	
da	população	

•  Grande	parte	das	parcelas	
excluídas	nem	sequer	
procura	a	escola	(a	
simples	oferta	de	
matrículas	não	resolve...)	

•  Para	reverter	a	exclusão	
escolar,	é	necessário:	
–  envolver	diferentes	
áreas	–	Educação,	
Saúde	e	Assistência	
Social,	

–  garanEr	a	parEcipação	
das	famílias,	
comunidades	e	das	
crianças	e	
adolescentes	

{



Educação no Brasil tem melhorado, mas 
desigualdades mantêem barreiras: 

•  regionais		
•  étnico-raciais		
•  socioeconômicas		
•  relacionadas	à	inclusão	de	crianças	com	
deficiência		

{



Desigualdades: fatores externos 

•  Vulnerabilidades	sociais		

•  Culturas	locais	

•  Organização	da	
comunidade,	da	cidade	

{



Desigualdades: fatores internos {



Fatores que podem levar à redução 
de desigualdades na escola 

•  Metodologias	inclusivas		
•  Organização	de	tempos	
e	espaços	

•  Formação	docente	
•  Infraestrutura	da	escola	

{



>	 Promove diversidade de práticas, agentes, espaços, 
saberes 
 
> Visa o desenvolvimento pleno dos indivíduos em todas 
as suas dimensões – intelectual, física, afetiva, social e 
simbólica 
 
> Prevê aprendizagens permanentes 
 
> Considera o educando-estudante no centro do processo 
de aprendizagem, seus interesses, sonhos, contexto 

Educação integral e  a 
redução de desigualdades {



 
Educação voltada ao  acolhimento, reconhecimento e 
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e 
diversidades.  
 
A escola, como espaço de aprendizagem e de democracia 
inclusiva, se fortalece quando pratica a não discriminação, 
não preconceito e respeito às diferenças e diversidades.  
 

	
		

Educação Integral: a escola que faz 
sentido {



BNCC  

•  É	um	documento	que	traz	o	“o	que”	e	o	
“quando”	os	objeEvos	de	aprendizagem	
devem	ser	desenvolvidos.		

•  Ao	professor	e	à	escola	cabem	parte	
fundamental	do	processo	de	ensino-
aprendizagem,	que	é	o	“como”	esses	objeEvos	
serão	alcançados.	

{



BNCC não é currículo 

•  O	currículo	pode	ser	visto	como	toda	a	
maneira	de	operar	de	uma	escola	(carga	
horária,	disciplinas,	linha	pedagógica,	
avaliação,	etc.)	

•  	A	BNCC	é	apenas	uma	parte	desse	conjunto,	
mais	especificamente	a	parte	que	lista	as	
aprendizagens	que	o	aluno	deve	ter	em	cada	
momento	da	vida	escolar.	

{



Ter a BNCC é garantia de 
aprendizagem e qualidade? {



O	currículo	é	construído	
NA	ESCOLA	
e	integra	todas	estas	
dimensões	

BNCC e 
Educação 
Integral 
{



Dez competências gerais da 
BNCC 

na	sala	de	aula	
na	escola	
na	prá@ca	



1.	Conhecimento	

•  Não adianta só saber, é preciso aplicar.  

•  Valoriza a utilização prática do conhecimento 

•  A produção deve estar conectada à resolução de um 
problema concreto ou a uma intervenção construtiva na 
realidade 

{



1. Conhecimento 

•  A proposta é um aluno ativo, que compreende e 
reconhece a importância do que foi aprendido, reflete 
sobre como ocorre a construção do conhecimento, 
conquista autonomia para estudar e aprender, 
inclusive fora da escola.  

•  Dialoga com todas as áreas, indistintamente. 

{



		
2. Pensamento científico, 
crítico e criativo 
 •  Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à 

abordagem própria das ciências: investigação, 
reflexão, análise crítica, imaginação e 
criatividade 

•  Formular e resolver problemas 

•  Criar soluções com base nos conhecimentos 
das diferentes áreas. 

{



		
	

Exemplo de uma atividade baseada nessa 
competência: 

•  Levantar hipóteses sobre um problema real da 
comunidade, preparar um projeto com os 
estudantes e acompanhar a investigação e outras 
etapas do projeto 

{
  
2. Pensamento científico, 
crítico e criativo 
 



O que os alunos precisam desenvolver 
na competência 2: 
•   Exploração de ideias  
•   Conexões 
•   Criação de processos de investigação 
•   Soluções  
•   Execução 
•   Formulação de perguntas  
•   Interpretação de dados .    
•   Lógica e raciocínio  
•   Desenvolvimento de hipóteses  
•   Avaliação do raciocínio e explicação de evidências  
•   Capacidade de síntese  

{



3.	Repertório cultural 
 
 
Esclarecendo a competência  
Estabelece como fundamental que os alunos conheçam, 
compreendam e reconheçam a importância das mais 
diversas manifestações artísticas e culturais. E 
acrescenta que eles devem ser participativos, sendo 
capazes de se expressar e atuar por meio das artes.  
•  Proposta prevê produção artística autoral dos 

estudantes 
•  Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 

culturais, das locais às mundiais, e também participar 
de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural. 

{



3. Repertório cultural 
	
	
•  de Beethoven a Anitta 
•  de Picasso ao grafite 
•  da cozinha francesa à culinária da casa de cada um 
•  de Machado de Assis a Patativa do Assaré 

{



 
4. Cultura digital 
 Esclarecendo a competência:                          
reconhece o papel fundamental da tecnologia e estabelece que o 
estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz de fazer 
uso qualificado e ético das diversas ferramentas existentes e de 
compreender o pensamento computacional e os impactos da 
tecnologia na vida das pessoas e da sociedade. 
•  Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de 

informação e comunicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 
escolares) para se comunicar, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. 

{



5. Comunicação 
(além da linguagem verbal) 
 
•  Esclarecendo a competência                            

Aponta que, para se comunicar bem, crianças e jovens 
necessitam entender, analisar criticamente e saber se 
expressar utilizando uma variedade de linguagens e 
plataformas. Enfatiza a importância de que a comunicação 
ocorra por meio da escuta e do diálogo.  

•  Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-
motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e 
digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em 
diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo. 

{



6. Trabalho e projeto de vida 
gerir e planejar desejos e objetivos	
	

•  Esclarecendo a competência                      
Compreende a capacidade de gerir a própria vida; refletir sobre 
seus desejos e objetivos, aprendendo a se organizar, estabelecer 
metas, planejar e perseguir com determinação, esforço, 
autoconfiança e persistência seus projetos presentes e futuros. 
Inclui a compreensão do mundo do trabalho e seus impactos na 
sociedade, bem como das novas tendências e profissões. 

•  Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-
se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender 
as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas 
alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

{



7. Argumentação 
valorizar a ética e os direitos humanos e socioambientais 
 
•  Esclarecendo a competência  

O destaque é para a capacidade de construir argumentos, 
conclusões ou opiniões de maneira qualificada e de debater com 
respeito às colocações dos outros; inclui a consciência e a 
valorização da ética, dos direitos humanos e da sustentabilidade 
social e ambiental como referências essenciais no aprendizado 
dessa competência para orientar o posicionamento dos estudantes.  

•  O que a BNCC diz  
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e 
decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, 
a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao 
cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

{



	
 
8. Autoconhecimento e autocuidado 

aprender a cuidar da saúde física e do equilíbrio emocional	
	
•  Esclarecendo a competência                              

Trata do aprendizado que crianças e jovens devem adquirir 
a respeito de si mesmos, sendo capazes de identificar 
seus pontos fortes e fragilidades, lidar com suas emoções 
e manter a saúde física e o equilíbrio emocional. 

•  Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e 
emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com 
autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

{



	
9.	Empatia e cooperação	
	•  Esclarecendo a competência                           

Aborda o desenvolvimento social da criança e do jovem, 
propondo posturas e atitudes que devem ter em relação ao 
outro. Fala da necessidade de compreender, de ser 
solidário, de dialogar e de colaborar com todos, 
respeitando a diversidade social, econômica, política e 
cultural.  

•  Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a 
cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito 
ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, ident idades, culturas e 
potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 

{



		
10.	Responsabilidade e cidadania 
atuar na construção de uma sociedade justa e solidária	

	
•  Esclarecendo a competência                             

Ela estabelece a necessidade de desenvolver na criança e 
no jovem a consciência de que eles podem ser agentes 
transformadores na construção de uma sociedade mais 
democrática, justa, solidária e sustentável. 

•  Agir pessoal e colet ivamente com autonomia, 
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, 
tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

{



	
10.	Responsabilidade e cidadania 
 

Incorporação de direitos e responsabilidades:  
 
•  Tomada de decisões: ter consciência sobre o impacto que 

suas decisões têm nos grupos e na sociedade, 
responsabilizando-se por suas ações para planejar e decidir 
coletivamente sobre questões que afetam a todos. 

•  Ponderação sobre consequências:  saber refletir sobre 
situações concretas em que gatilhos emocionais, frustrações 
e ações das pessoas impactam nas demais e no contexto, 
buscando formas de aprimoramento. 

•  Análise e incorporação de valores próprios: vivenciar e 
identificar valores importantes para si e para o coletivo; 
considerar seus valores em situações novas, ponderar sobre 
o que é o certo a se fazer antes de agir e, em seguida, agir de 
acordo com essa reflexão. 

{



	
10.	Responsabilidade e cidadania 
 

Incorporação de direitos e responsabilidades: 
  
•   Postura ética  
•   Participação social e liderança: realizar projetos escolares e 

comunitários, mobilizando pessoas e recursos. Assumir 
liderança compartilhada em grupos e na escola. 

•   Solução de problemas ambíguos e complexos: ficar 
confortável e sentir interesse por lidar com desafios do mundo 
real que demandam novas abordagens ou soluções.	

{



fontes	

•  novaescola.org.br/bncc 

•  movimentopelabase.org.br/na-pratica/ 

•  www.mec.gov.br 

•  https://www.tuneduc.com.br/comece-2019-
entendendo-a-bncc/ 

{



Promover o desenvolvimento e difusão gratuita de 
referências que contribuam para gestão de 

iniciativas e políticas públicas de Educação Integral 
no Brasil. 

	
www.educacaointegral.org.br	

www.educacaointegral.org.br/na-praEca	
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