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Paulista



EDUCAÇÃO INTEGRAL

Compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas 
dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural.

Base da formação dos estudantes, independente da rede de 
ensino que frequentam e da jornada que cumprem.

Desenvolvimento de competências e habilidades essenciais para 
atuar na sociedade contemporânea e lidar com cenários

complexos, multifacetados e incertos.



COMPETÊNCIAS

Resolver demandas 
complexas da vida 
cotidiana, do pleno 

exercício da 
cidadania e do

mundo do trabalho

Conhecimentos

Procedimentos Atitudes

Valores



COMPETÊNCIAS GERAIS



COMPETÊNCIAS

Identidade, diversidade, 
empatia, criatividade e 

criticidade (aprender a ser)

Intervenções concretas e 
solidárias (aprender a fazer e a 

conviver)

Autonomia para gerenciar a 
própria aprendizagem e 
continuar aprendendo 
(aprender a aprender)



EXPERIÊNCIAS

Autoconhecimento, identidade e projeto de vida

Autoria, crítica e criatividade

Participação, escolhas, colaboração e corresponsabilização



PROJETO DE VIDA

Projeto 
de Vida

Motivação
(eu desejo)

Propósito
(eu sei o que 

desejo)

Projeto
(eu sei como 
conquistar o 
que desejo)



PROJETO DE VIDA

Projeto de 
Vida

Âmbito Pessoal
(atitudes, 
relações, 
hábitos)

Âmbito Cidadão
(causas, 

participação, 
contribuição)

Âmbito 
Profissional

(estudos, 
trabalho, 
carreira)



PROJETO DE VIDA

Autoconhecimento 
(quem sou)

Potenciais/dificuldades
Interesses/vocações
Aspirações/sonhos

Autoestima, 
autoconfiança,

autonomia, motivação, 
tomada de decisão

Expansão e exploração
(quais as minhas 
possibilidades)

Repertório, 
perspectivas e 
oportunidades

Pensamento 
crítico,criatividade, 

autogestão, flexibilidade, 
possibilidades, empatia

Planejamento
(que rumo dar à minha 

vida)

Metas, estratégias e 
ações para alcançá-las

Foco, determinação, 
perseverança, resiliência, 
estabilidade, cooperação, 

construção



VISÃO DO ESTUDANTE

Visão plural, 
singular e integral

Crença de que 
todos podem 

aprender

Reconhecimento 
de todo o potencial

Promoção do 
protagonismo e da 

autonomia



ESCOLA

Foco no 
estudante

Acolhimento 
e 

participação

Metodologias 
ativas

Avaliações 
formativas



ESCOLA

Aprendizagem e desenvolvimento

Cultura

Democracia



PROCESSOS PEDAGÓGICOS

Devem ser
intencionais e 

vivenciados nas 
interações

Articulam-se 
com os 

componentes 
curriculares

Não normatizam 
comportamentos, 

rotulam ou buscam 
adequar os 

estudantes a um 
modelo ideal

Refletem-se nas 
práticas e
relações de 

todos os 
envolvidos.



ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM

Todo o espaço escolar é
espaço de aprendizagem

Espaços de aprendizagens 
não se limitam àqueles 
situados no interior da escola 



AVALIAÇÃO

• Acompanhar o processo de desenvolvimento integral de cada 
estudante a tempo de assegurar que adquiram as 
Competências Gerais até o final da Educação Básica;

• Contribuir para que todos os estudantes avancem em suas 
aprendizagens;

• Apoiar os professores no ajuste de suas práticas para garantir 
a qualidade dessas aprendizagens;

• Subsidiar a revisão dos Planos de Ensino;

• Utilizar múltiplas estratégias e instrumentos, como observação
direta, exercícios, pesquisas, entre outras.



EQUIDADE

Inclusão de todos os estudantes nas escolas e garantia de seu 
direito a uma educação pública e de qualidade.

Respeito à diversidade cultural, socioeconômica, étnico-racial, de 
gênero e sociocultural.

Respostas adequadas e respeitosas ao público atendido nas 
modalidades: Educação Especial, EJA, Educação do Campo, 

Educação Escolar Indígena e Quilombola 



Superação das 
desigualdades 
educacionais

Decisões 
curriculares

Práticas 
pedagógicas

Planejamento das 
escolas

Rotinas e eventos 
cotidianos

EQUIDADE



PRINCÍPIOS POLÍTICAS PÚBLICAS

1. Políticas contextualizadas e integradas

2. Processos estruturados e sistêmicos

3. Construção colaborativa

4. Garantia de condições

5. Institucionalização e sustentabilidade

6. Regime de colaboração

7. Promoção de equidade



PRINCÍPIOS ESCOLAS

1. Coerência pedagógica

2. Intencionalidade pedagógica

3. Engajamento da comunidade escolar

4. Formação de lideranças

5. Aprendizagem com foco em autonomia e responsabilidade

6. Avaliação formativa



PRINCÍPIOS PROFESSORES

1. Formação integral do professor

2. Condições de trabalho e valorização docente

3. Práticas de educação integral

4. Compromisso e colaboração

5. Reconhecimento e visibilidade

6. Participação docente



PRINCÍPIOS ESTUDANTES

1. Estudantes no centro

2. Respeito a diversidades e singularidades

3. Participação estudantil

4. Corresponsabilidade pela avaliação



PRINCÍPIOS TERRITÓRIO

1. Interface com contexto do estudante

2. Envolvimento da família e comunidade

3. Parcerias

4. Intersetorialidade



Materiais de Referência



Para saber mais

http://bit.ly/2kRIXET

http://bit.ly/2kRIXET


Para saber mais

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

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


Para saber mais

https://novaescola.org.br/cursos/competencias-gerais-na-bncc/

https://novaescola.org.br/cursos/competencias-gerais-na-bncc/


Para saber mais

http://www.competenciasnabncc.org.br/

http://www.competenciasnabncc.org.br/


Para saber mais

https://novaescola.org.br/base/97/competencias-gerais

https://novaescola.org.br/base/97/competencias-gerais


Para saber mais

bit.ly/competenciasgerais

http://s3.amazonaws.com/porvir/wp-content/uploads/2018/02/28185234/BNCC_Competencias_Progressao.pdf


Para saber mais

http://porvir.org/

http://porvir.org/


Anna Penido
apenido@inspirare.org.br


