
 O que é a Base NaciONal cOmum     
 curricular (BNcc)? 

São orientações que deverão nortear os 
currículos das redes públicas e particulares 
de Educação Básica de todo país. A BNCC 
determina, de forma clara, os conhecimentos e 
habilidades que todos os alunos têm o direito 
de aprender, ano a ano. São os conhecimentos 
e habilidades consideradas essenciais para 
todos, independentemente do lugar onde 
moram ou estudam. A terceira versão da BNCC 
contém:

  Competências gerais que os alunos  
devem desenvolver em todas as áreas  
do conhecimento;

  Competências especificas de cada área  
e respectivos componentes curriculares;

  Conteúdos que os alunos devem aprender  
e habilidades a desenvolver nas etapas da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

  A progressão e sequenciamento dos 
conteúdos e habilidades de cada 
componente curricular para todos os anos.

 ela é OBrigatória? Para quem? 

Sim, para todas as escolas públicas e  
particulares do país.

 qual é O OBjetivO da BNcc? 

Promover melhoria na qualidade da Educação, 
com equidade. A BNCC tem potencial para 
induzir outras políticas públicas que, juntas, 
podem resultar na melhoria do aprendizado de 
todos os alunos. Se temos clareza do que será 
ensinado nas salas de aula, então a formação 
inicial e continuada, a produção de materiais 
didáticos e as matrizes das avaliações podem 
ser alinhadas a esse norte, reorganizando o 
sistema de forma mais eficiente.

 qual a difereNça eNtre BNcc  
 e currículO? 

A BNCC se limita a o que é essencial aprender, 
um núcleo comum a todos os currículos 
locais. Estes, por sua vez, serão definidos 
pelos estados e municípios e incluirão as 
diversidades locais, as especificidades como 
Educação Especial e de jovens e adultos, bem 
como abordagens metodológicas de como 
ensinar. A BNCC mostra o rumo. Os currículos, 
como chegar lá. 

 a BNcc é um PrOjetO de  
 algum gOverNO? 

A BNCC não é projeto, nem pertence a um 
governo ou partido. É uma política de Estado, 
determinada pelo Plano Nacional de Educação.

 cOmO a BNcc fOi cONstruída? 

Por um processo democrático e participativo, 
conduzido pelo MEC, em parceria com 
Consed, Undime e CNE. Foram três etapas. 
Uma primeira versão foi submetida à consulta 
pública, em 2015es, foi redigida uma segunda 
versão, apresentada em 2016, em seminários 
estaduais organizados pelo Consed e pela 
Undime. Nos seminários, um em cada 
estado, foram ouvidos professores e gestores 
educacionais. As mais de 9 mil sugestões de 
melhorias foram consolidadas num relatório 
enviado ao MEC. A partir dele, o MEC redigiu 
a terceira versão, que foi submetida, em 
abril de 2017, ao CNE. Em todas as etapas, 
foram ouvidos especialistas, universidades, 
associações científicas e acadêmicas.
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