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COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC

Ao longo da Educação Básica – na Educação Infantil, no
Ensino Fundamental e no Ensino Médio –, os alunos devem
desenvolver as dez competências gerais que pretendem
assegurar, como resultado do seu processo de
aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana
integral que visa à construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.



BNCC	- Fundamentos	pedagógicos

1.	Compromisso	com	a	educação	integral

Expresso	em	10	competências	gerais

2.	Foco	no	desenvolvimento	de	competências



O	QUE	É	“COMPETÊNCIA”	?	



O	QUE	SÃO	“COMPETÊNCIAS”	?	

As competências indicam o que os alunos:

- devem “saber”

- devem “saber fazer”

conceitos, procedimentos, valores e atitudes

mobilizar esses “conhecimentos”	para
resolver	demandas complexas





BNCC	- Fundamentos	pedagógicos

		Compromisso	com	a	educação	integral

“Compromisso	 com	 a	 formação	 e	 o	
desenvolvimento	 humano	 global,	 em	 suas	
dimensões	 intelectual,	 8sica,	 afetiva,	 social,	
ética,	moral	e	simbólica”.	



Quais as implicações das 10 competências gerais
na (re)elaboração do currículo quanto:

DA	BNCC	AO	CURRÍCULO	

- ao clima /gestão escolar?

- à visão do aluno que se quer formar?

- às	metodologias	e	estratégias?

- aos	processos	de	avaliação?



COMO	DESENVOLVER	AS	COMPETÊNCIAS?



AÇÕES	PARA	A	IMPLEMENTAÇÃO	DA	BNCC

ü PARCERIA	SEDUCE/CONSED	E	MUNICÍPIOS/UNDIME.

ü CONSTRUÇÃO COLETIVA: FORMAÇÃO DE COMISSÕES,

GTs – Para fazer chegar as discussões em todas escolas

do Estado(públicas e privadas) e o professor ser

protagonista nesta construção.



COMISSÃO	NACIONAL

ü Equipes de Currículo
(mais	de	800	pessoas:	Brasil)

COMISSÕES	ESTADUAIS



Equipe	de	Currículo	(28	pessoas)

RESPONSABILIDADE: ESTUDAR, ANALISAR AS
VERSÕES DOS CURRÍCULOS JÁ EXISTENTES E
ELABORAR A 1ª PROPOSTA DO DOCUMENTO
CURRICULAR PARA GOIÁS E COLOCAR EM DISCUSSÃO
(Nos GTs, nas audiências públicas, nos seminários
(estadual e regionais).



Grupos de Trabalhos (GTs)
ü Professores das redes públicas e privadas,

Institutos e Universidades.

Responsabilidades: Participar das discussões nos
GTs, audiência pública, seminários e sugerir
alterações/acréscimos se for o caso.



Comissões	Regionais	(40	CRECEs e	municípios	
jurisdicionados)

ÚNICA	COMISSÃO	(com	decisões	compartilhadas)

O objetivo da criação das comissões regionais é garantir
que o processo de implementação da Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) aconteça de fato em todas as
unidades escolares do Estado de Goiás, de forma
democrática e com representatividades das diversas
instâncias educativas responsáveis por esta
implementação.



ENVOLVIMENTO DE “TODOS” NO PROCESSO DE

CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR PARA GOIÁS.

AUDIÊNCIA PÚBLICA, ENCONTRO ESTADUAL E REGIONAIS



OBRIGADA!
E-mail:	abadia.cunha@seduc.go.gov.br

bncc.ensinofundamental@seduc.go.gov.br
Facebook:	Comissão	bncc Goiás.


