
MATERIAL COMPLEMENTAR PARA A 
(RE)ELABORAÇÃO DOS CURRÍCULOS 



 

Apresentação 
 

 
Este material tem o objetivo de apoiar as equipes de currículo dos estados* no início do 
processo de (re)elaboração curricular, subsidiando os coordenadores estaduais, 
coordenadores de etapa e redatores na estruturação de seus documentos curriculares. Este 
material está alinhado aos referenciais e orientações do MEC, Consed e Undime, como o Guia 
de Implementação da BNCC e a ferramenta digital para a (re)elaboração dos currículos.     
 
Este documento é uma referência para o trabalho das equipes e cada estado poderá adaptá-lo 
de acordo com seu contexto e planejamento para a implementação da BNCC. 
 
Para complementar e contribuir com o processo, este material apresenta: 
 
1) Orientações para a (re)elaboração do currículo tendo a BNCC como referência 
2) Comparativo de organizações curriculares de estados e municípios do Brasil  
3) Diferentes modelos de organização curricular e explicações sobre seus elementos.  

 
Bom trabalho! 

 
 

 

*Neste documento, o termo estado não se restringe à secretaria estadual. Currículo estadual refere-se ao documento produzido 

em regime de colaboração entre estado e municípios, que deverá ser observado tanto para a rede estadual quanto para as 

municipais que aderirem ao processo de construção e implementação em regime de colaboração.  

 
 



 1. Orientações sobre o processo de 
(re)elaboração do currículo do estado tendo a 

BNCC como referência 
 
 

 
 A seguir são apresentados 4 blocos de decisões importantes 

para discussão e orientação das equipes de currículo sobre 
seus documentos. 
 
 
 

 
 



DECISÕES IMPORTANTES 

1. ESTRUTURA BÁSICA 
 
• Quais serão as seções/capítulos?   
• Quais elementos serão trabalhados nos textos 

introdutórios? 
• Como serão apresentadas as diferentes etapas 

(Educação Infantil e seus campos de experiência e 
Ensino Fundamental e suas áreas e componentes)? 

• Como o organizador curricular será apresentado? 

 

 
  

2. GRAU DE DETALHAMENTO 
 
• Qual grau de detalhamento será dado ao currículo?  
• Como serão definidos e trabalhados elementos 

centrais do currículo? (o que, para que, como fazer e 
como avaliar) 

• No organizador curricular, quais serão os elementos 
trazidos? (Eixos, unidades, objetos de 
conhecimento, habilidades, etc.) 

 

4. COMPETÊNCIAS/ 
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

 
• Como a estrutura do documento curricular pode 

favorecer a compreensão e o trabalho com as 10 
competências gerais  da BNCC?  

• Como garantir a progressão das competências ao 
longo da educação básica?  

3. PROGRESSÃO/ORGANIZAÇÃO 
DAS APRENDIZAGENS 

 
• Como será proposta a organização das 

aprendizagens? (Bimestres, anos, 
ciclos, etc.) 



1. ESTRUTURA BÁSICA 

Texto introdutório (elementos centrais)* 
• Histórico curricular e descrição do processo de elaboração do documento;  
• Marcos legais que sustentam o documento curricular;  
• Definição dos sujeitos que se quer formar;  
• Definição de princípios e conceitos de ensino e aprendizagem;  
• Discussão sobre competências e habilidades; 
• Diretrizes gerais sobre o que o aluno deve saber, como ensinar, e/ou como avaliar; 
• Indicação de temas transversais e integradores, relacionados às temáticas contemporâneas e 

exigidos por legislação e normas específicas;  
• Perfil dos sujeitos nas diferentes etapas da educação básica 
• Modalidades da educação básica 
• Considerações sobre a implementação do currículo 
• Explicação sobre os códigos utilizados 
• [Outros elementos] 
 
Organizador curricular (normalmente apresentado em quadro) 
• Formas de organização e agrupamento das habilidades e/ou objetos de conhecimento (aspecto 

diretamente relacionado às aprendizagens que devem ser asseguradas para os estudantes). 

*Esta listagem é de caráter sugestivo 



2. GRAU DE DETALHAMENTO  

Na estrutura básica do documento curricular (textos introdutórios e organizador 
curricular) outros elementos podem ser trabalhados, aumentando o grau de 
detalhamento desse documento*:   
 
• Orientações metodológicas gerais 
• Orientações pedagógicas com propostas de atividades, projetos ou 

sequências didáticas sugerindo ou ilustrando o trabalho sobre determinadas 
competências ou habilidades;  

• Referenciais para fundamentar a avaliação diagnóstica e formativa e 
sugestões de como verificar o alcance da aprendizagem pelos alunos;  

• Sugestões de interrelações entre habilidades e objetos de conhecimento de 
diferentes componentes curriculares ou áreas do conhecimento, de forma 
integrada às competências gerais da BNCC e do currículo;  

*É importante definir quais desses elementos irão compor o currículo e quais serão elementos trabalhados em documentos 
complementares nas etapas seguintes da implementação do currículo.  



VARIAÇÃO DO GRAU DE DETALHAMENTO  

1. Textos introdutórios 
2. Organizador curricular 

1. Textos introdutórios 
2. Organizador curricular 

+ 
• Orientações metodológicas e 

pedagógicas 
• Exemplos de atividades 
• Referenciais para avaliação 
• Sugestões de interrelações com 

competências da BNCC e do 
currículo 

• Outros 
 



PERCURSO DE CONCRETIZAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR  

É importante lembrar que, independente do grau de detalhamento do currículo 
do estado, a sua concretização será progressiva ao longo do percurso até a sala 
de aula. Isso não significa a criação sucessiva de outros currículos, mas a sua 
contextualização em diferentes esferas. 
 

BNCC 

Currículo do estado 

Documentos orientadores das redes e suas propostas 
pedagógicas: matrizes, elementos locais e regionais etc 

Projeto Pedagógico das Escolas (PPs) 

Plano de Aula dos professores 



3. PROGRESSÃO/ORGANIZAÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

As equipes de currículo definirão as formas de organização das aprendizagens. Algumas divisões 
possíveis estão representadas abaixo. É importante destacar que um tipo de organização não exclui o 
outro, sendo estes maneiras mais ou menos granulares de apresentá-las; por exemplo, pode haver 
detalhamento em bimestres/trimestres dentro da organização por ano ou ciclos.   
 
  

Bimestres/Trimestres Ciclos (com metas 
claras para cada 
período menor) 
 

Anos 

OBS. Independentemente do modo de organização e proposição das habilidades no 
currículo, é importante considerar o ensino e aprendizagem de forma progressiva, 
prevendo o aprofundamento das habilidades ao longo do tempo.  



PROGRESSÃO DAS APRENDIZAGENS 

ATENÇÃO: A maneira como diferentes estados organizaram até hoje a 
progressão de seus currículos varia bastante. A BNCC traz as 
aprendizagens ano a ano na maioria dos componentes, portanto, por mais 
que variem as formas de organização, as habilidades da BNCC precisam ser 
respeitadas em todos os documentos curriculares, considerando a sua 
progressão ao longo da educação básica.  
 
A maioria dos documentos estaduais e municipais de referência no Brasil 
utilizam a organização ano a ano, assim como as referências internacionais 
de currículo, por favorecer o acompanhamento da progressão das 
aprendizagens.  



4. COMPETÊNCIAS/DESENVOLVIMENTO INTEGRAL 

Para favorecer o trabalho das competências e o desenvolvimento integral, é importante que 
elas estejam garantidas em toda a estrutura do documento curricular, inclusive no 
detalhamento das habilidades, evidenciando a intencionalidade educativa expressa nessas 
competências.  
 
Algumas maneiras de evidenciar a relação das habilidades com as competências: 

PROGRESSÃO  
 

• Indicações sobre as relações entre 
competências gerais da BNCC e do 
currículo com competências específicas de 
área e componente curricular. (diagrama, 
tabela, gráfico, etc.) 

• Indicações sobre como a progressão das 
aprendizagens de habilidades desenvolve 
as competências ao longo dos anos. 
 

ESTRUTURA  
 
• Indicações de correspondência entre 

habilidades/conjunto de habilidades do 
quadro organizador curricular com as 
competências (ex. coluna com texto da 
competência associada, ícones 
representativos da competência ou cores 
atribuídas em legenda)  

 
 



 
2. Comparativo de organizações curriculares 

 
 

 
 

A seguir são apresentados elementos centrais presentes em 
documentos curriculares estaduais e municipais de referência no 
país*, anteriormente à homologação BNCC. Apesar de apresentarem 
diferentes desenhos, observam-se também correspondências. A 
tabela a seguir sintetiza as principais estruturas e posiciona em cada 
linha os elementos análogos desses documentos curriculares.  
 
* Os exemplos foram selecionados com base na diversidade de organizações curriculares, tipos de rede (estadual e municipal), 
regiões, entre outros. Exemplos gráficos das organizações curriculares e os documentos completos encontram-se no anexo 
deste documento. 

 

 
 



COMPARATIVO DE ORGANIZAÇÕES CURRICULARES 
  Sobral Goiás Pernambuco São Paulo (município) Acre 
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Apresentação  Apresentação  Apresentação  Apresentação  Apresentação 

Processo de 

construção do 

documento 

Processo de 

construção do 

documento 

Processo de construção do 

documento 

Processo de construção 

do documento 

Processo de construção do 

documento 

Critérios orientadores: 

(i) Objetivos da 

educação escolar no 

município 

(ii) Perfil de alunos 

que se pretende 

formar 

(iii) Visão de futuro 

para a educação 

  Concepções teóricas que 

embasam o processo de 

ensino e aprendizagem  

Conceitos orientadores Marcos conceituais 

 O que o currículo 

busca oportunizar ao 

estudante 

  Propósitos da Educação 

Básica 

   Objetivos da formação a 

ser oferecida aos 

estudantes  

Concepções de infância 

e adolescência 

Perfil de quem são os 

alunos 

   Funções da escola   Papel da escola 

   Concepção de 

currículo 

Concepção de currículo Concepção de currículo   

      Implementação do 

Currículo da Cidade 

Como alcançar os 

propósitos da Educação 

Básica 

      Matriz de saberes   

    Temas transversais Temas inspiradores Temas transversais 

      Ciclos de aprendizagem   
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Sobral Goiás Pernambuco São Paulo (município) Acre 

Concepção da 

disciplina 

Concepção de 

ensino e 

aprendizagem do 

componente 

curricular  

Concepções de 

ensino e 

aprendizagem 

Concepções do 

componente 

curricular 

Considerações 

sobre o ensino do 

componente 

curricular 

Quadro resumo 

geral 

  

    Organização geral do 

currículo 

  

Perfil de saída e 

entrada entre 

etapas 

        

Orientações para o 

trabalho do professor 

COMPARATIVO DE ORGANIZAÇÕES CURRICULARES 
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Sobral Goiás Pernambuco São Paulo (município) Acre 

Eixos Eixos temáticos Eixos temáticos Eixos estruturantes   

Subeixos   Temas     

Expectativas* Expectativas de 

aprendizagem* 

Progressão das 

expectativas de 

aprendizagem por 

componente e por 

ano* 

Objetivos de 

aprendizagem e 

desenvolvimento 

Objetivos  

Habilidades 

  Conteúdos   Objetos de 

conhecimento 

Conteúdos 

        Propostas de 

atividade 

        Formas de 

avaliação 

COMPARATIVO DE ORGANIZAÇÕES CURRICULARES 

*Expectativas de aprendizagem são referentes a currículos anteriores à homologação da BNCC.  



 
3. Modelos de organização curricular  e 

explicações sobre seus elementos 
 
 

 
 

A seguir são apresentados modelos de organização curricular 
baseados nas definições discutidas na seção 1 e no comparativo de 
organizações curriculares de estados e municípios da seção 2. É 
importante ressaltar que todos os exemplos, mesmo os mais 
enxutos e com estrutura semelhante à da BNCC, diferenciam-se da 
Base pela contextualização de seu conteúdo (textos introdutórios e 
organizador curricular), que será realizada pelo estado.  
 



SUGESTÃO DE ESTRUTURA 1 

Organizador curricular 

Unidades temáticas* Objetos de 

conhecimento/ 

conteúdos 

Habilidades 

Textos Introdutórios 
• Competências gerais 
• Elementos relevantes para o estado (ver slide 5) 
Educação Infantil 
• Direitos de aprendizagem e desenvolvimento  
• Campos de Experiência 

• Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
Ensino Fundamental 
• Áreas do conhecimento 

• Competências específicas  
• Componentes curriculares 

• Competências específicas  

*Em Língua Portuguesa a organização é por Práticas de Linguagem 

OBS. No organizador curricular 
(quadro), sugere-se indicar a 
correspondência das habilidades 
contextualizadas com os códigos 
originais da BNCC, para facilitar o 
trabalho posterior com recursos 
pedagógicos e formações, bem como 
materiais didáticos disponibilizados 
em nível nacional.  



SUGESTÃO DE ESTRUTURA 2 

Organizador curricular 

Unidades 

temáticas* 

Objetos de 

conhecimento/ 

conteúdos 

Habilidades  Exemplos de 

atividades (para 

habilidade ou 

conjunto de 

habilidades) 

Indicações sobre 

competências 

associadas à 

habilidade/conjunto 

de habilidades  

*Em Língua Portuguesa a organização é por Práticas de Linguagem 

Textos Introdutórios 
• Competências gerais 
• Elementos relevantes para o estado (ver slide 5) 
Educação Infantil 
• Direitos de aprendizagem e desenvolvimento  
• Campos de Experiência 

• Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
Ensino Fundamental 
• Áreas do conhecimento 

• Competências específicas  
• Componentes curriculares 

• Competências específicas  

OBS. No organizador curricular 
(quadro), sugere-se indicar a 
correspondência das habilidades 
contextualizadas com os códigos 
originais da BNCC, para facilitar o 
trabalho posterior com recursos 
pedagógicos e formações, bem como 
materiais didáticos disponibilizados 
em nível nacional.  



SUGESTÃO DE ESTRUTURA 3 

• Orientações didáticas  
• Exemplos/sugestões de atividades (para habilidade ou conjunto de habilidade) 
• Orientações para o acompanhamento, avaliação e recuperação das aprendizagens 
• Orientações para organização dos tempos e espaços/rotina de trabalho com alunos 
• Análise das avaliações e estabelecimento de metas de aprendizagem para a rede 
• Indicações de metodologias e estratégias didático-pedagógicas diversificadas 
• Orientações sobre defasagem e distorção idade-ano;  
• Outros 
 

 
 

*Em Língua Portuguesa a organização é por Práticas de Linguagem 

Organizador curricular 

Unidades temáticas* Objetos de conhecimento/ 

conteúdos 

Habilidades 

Textos Introdutórios 
• Competências gerais 
• Elementos relevantes para o estado (ver slide 5) 
Educação Infantil 
• Direitos de aprendizagem e desenvolvimento  
• Campos de Experiência 

• Objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
Ensino Fundamental 
• Áreas do conhecimento 

• Competências específicas  
• Componentes curriculares 

• Competências específicas  

OBS. No organizador curricular 
(quadro), sugere-se indicar a 
correspondência das habilidades 
contextualizadas com os códigos 
originais da BNCC, para facilitar o 
trabalho posterior com recursos 
pedagógicos e formações, bem como 
materiais didáticos disponibilizados 
em nível nacional.  



GLOSSÁRIO 
Competências    
Mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 
valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. (BNCC – 
versão homologada) 
 
Capacidade de aplicar adequadamente os resultados de aprendizagem em um contexto definido. (Glossário de terminologia 
curricular/Unesco - adaptado) 
  
Habilidades  
Capacidade de desempenhar tarefas e resolver problemas. É a proficiência ou a destreza para desempenhar tarefas, derivada da 
educação, da formação, da prática ou da experiência. Pode possibilitar a aplicação prática de conhecimentos teóricos a tarefas 
ou situações particulares. (Glossário de terminologia curricular/Unesco - adaptado) 
  
Campos de experiência  
Arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, 
entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Saberes e conhecimentos fundamentais a ser 
propiciados às crianças e associados às suas experiências.  (BNCC – versão homologada - adaptado) 
  
Objetivo de aprendizagem 
Especificação da aprendizagem a ser alcançada ao término de um programa ou de uma atividade educacional 
  
Unidades temáticas  
Estruturas que definem um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do Ensino Fundamental adequado às especificidades 
dos diferentes componentes curriculares. (BNCC – versão homologada - adaptado) 
  
Objetos de conhecimento  
Conteúdos, conceitos e processos (BNCC – versão homologada) 

 
 
 



 

ANEXO 
 

 
 

 
 

A seguir encontram-se os links de acesso aos documentos 
completos de cada estado ou município apresentados na 
seção 2 deste material e imagens que ilustram seus 
respectivos elementos de organização curricular.  



SOBRAL 
 
 
 

Quadro resumo dos critérios orientadores do documento curricular 

Link: acesse aqui o documento completo 

http://seducsobral.blogspot.com.br/p/curriculos-escolares.html


SOBRAL 
 
 
 

Quadro resumo geral 



SOBRAL 
 
 
 

Progressão das expectativas em habilidades (por eixo) 



PERNAMBUCO 
 
 
 

Tabela de expectativas de aprendizagem 

Link: acesse aqui o documento completo 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=36&art=1047


PERNAMBUCO 
 
 
 

Conteúdos trabalhados por bimestre 



GOIÁS 
 
 
 

Tabela de expectativas de aprendizagem (por bimestre) 

Link: acesse aqui o documento completo 

http://www.seduc.go.gov.br/imprensa/documentos/arquivos/Curr%C3%ADculo Refer%C3%AAncia/Curr%C3%ADculo Refer%C3%AAncia da Rede Estadual de Educa%C3%A7%C3%A3o de Goi%C3%A1s!.pdf


ACRE 
 
 
 

Tabela de objetivos de ensino 

Link: acesse aqui o documento completo 

http://educ.see.ac.gov.br/referenciais-curriculares-da-see-barra-ac


SÃO PAULO (MUNICÍPIO) 
 
 
 

Matriz de saberes (texto introdutório) 

Link: acesse aqui o documento completo 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Curriculo-da-Cidade


SÃO PAULO (MUNICÍPIO) 
 
 
 

Tabela de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 



 Para se aprofundar:  
 

 
1. Guia de Implementação da BNCC (MEC, Consed, Undime, FNCE, 

Uncme, 2018)  
https://goo.gl/cRiFwh  
 
2. Reflexões de apoio para o desenvolvimento curricular no Brasil: guia 
para gestores educacionais (Unesco, 2017)  
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002565/256551por.pdf  
 
3. Glossário de terminologia curricular (Unesco, 2016)  
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002230/223059por.pdf  
 
4. Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC 
(CCR e Movimento pela Base, 2018)  
https://goo.gl/etGQkt  

 

 
 

https://goo.gl/cRiFwh
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002565/256551por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002230/223059por.pdf
https://goo.gl/etGQkt


 

Obrigada!  
 

Se tiver dúvidas sobre o processo ou o material, 
entre em contato com: dicei@mec.gob.br  

 
 

 
 

mailto:EMAIL@mec.gob.br

