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Conheça as 10 Competências gerais da BNCC 
 Base Nacional Comum Curricular 

 
 

As 10 Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular acompanham o 

desenvolvimento dos alunos desde a Educação Infantil até o Ensino Médio.  

 

1- CONHECIMENTO. 

2- PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO. 

3- REPERTÓRIO CULTURAL. 

4- COMUNICAÇÃO. 

5- CULTURA DIGITAL. 

6- TRABALHO E PROJETO DE VIDA. 

7- ARGUMENTAÇÃO. 

8- AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO. 

9- EMPATIA E COOPERAÇÃO. 

10-  RESPONSABILIDADE E CIDADANIA. 

 

 

1. CONHECIMENTO. 

Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. 

Esclarecendo a competência - Ela traz a proposta de um aluno ativo, que 

consegue não apenas compreender e reconhecer a importância do que foi 

aprendido, mas, principalmente, refletir sobre como ocorre a construção do 

conhecimento, conquistando autonomia para estudar e aprender em diversos 

contextos, inclusive fora da escola.  

 

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado. 

Dialoga com todas indistintamente. 
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O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Busca de informação: devem se tornar capazes de avaliar a pertinência e 

confiabilidade de fontes diversas e acessar informações para resolver problemas, 

compreendendo conceitos como o direito de propriedade intelectual e o direito à 

privacidade para fazer um uso ético do que for coletado. 

- Aplicação do conhecimento: espera-se que os alunos consigam fazer 

conexões, atribuir significado e organizar os conhecimentos adquiridos. Para isso, 

eles devem construir e incorporar estratégias para reter as informações obtidas e 

ser capaz de utilizar o conhecimento para solucionar problemas diversos, com 

grau de complexidade de acordo com a faixa etária e o segmento de ensino. 

- Aprendizagem ao longo da vida: demonstrar motivação e conquistar 

autonomia para aprender. Colaborar com a aprendizagem dos colegas, 

reconhecer a importância do conhecimento adquirido e utilizá-lo para tomar 

decisões na vida cotidiana. 

- Metacognição: dominar o processo cognitivo, ou seja, refletir sobre o que, como 

e por que aprender e utilizar estratégias diversas para dar conta da própria 

aprendizagem. Com isso, ser capaz de entender e avaliar o conhecimento 

construído. 

- Contextualização sociocultural do conhecimento: compartilhar informações 

e construir coletivamente o conhecimento. Compreender e respeitar o contexto 

sociocultural em que os saberes são constituídos. 

 

2.  PENSAMENTO CIENTÍFICO, CRÍTICO E CRIATIVO. 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 

incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, 

para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas 

e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas. 

Esclarecendo a competência - Trata do desenvolvimento do raciocínio, que 

deve ser feito por meio de várias estratégias, privilegiando o questionamento, a 

análise crítica e a busca por soluções criativas e inovadoras.  

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado.  

Ciências da Natureza e Linguagens. 
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O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Exploração de ideias: devem ser capazes de testar, combinar, modificar e gerar 

ideias para criar formas novas de atingir objetivos e resolver problemas. 

- Conexões: correlacionar ideias específicas e amplas, prévias e novas, a partir 

de diferentes caminhos. 

- Criação de processos de investigação: elaborar planos de investigação para 

pesquisar uma questão ou solucionar um problema. 

- Soluções: questionar e modificar ideias existentes e criar soluções inovadoras. 

- Execução: avaliar e testar opções para colocar ideias em prática, aprendendo 

com erros e acertos. 

- Formulação de perguntas: elaborar perguntas para garantir uma base sólida 

para a investigação de um problema ou desafio. 

- Interpretação de dados: interpretar dados e informações de maneira precisa, 

considerando o contexto em que foram produzidos para se posicionar criticamente 

com base em critérios científicos, estéticos e éticos.    

- Lógica e raciocínio: utilizar raciocínio lógico, exemplos concretos e 

conhecimentos para fundamentar os passos ou procedimentos de sua 

investigação. 

- Desenvolvimento de hipóteses: formular hipóteses, considerar a mudança de 

variáveis e sustentar o raciocínio com observação, pesquisa, modelo ou teorias. 

- Avaliação do raciocínio e explicação de evidências: analisar e explicar como 

as evidências sustentam argumentos e afirmações, identificando informações 

falsas, falhas de raciocínio e diferenças de pontos de vistas. 

- Síntese: comparar, agrupar e sintetizar informações de diversas fontes, inclusive 

as próprias ideias, para elaborar uma explicação ou um argumento coeso e 

embasado. 

 

3.  REPERTÓRIO CULTURAL. 

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 

mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-

cultural. 

Esclarecendo a competência -  Estabelece como fundamental que os alunos 

conheçam, compreendam e reconheçam a importância das mais diversas 
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manifestações artísticas e culturais. E acrescenta que eles devem ser 

participativos, sendo capazes de se expressar e atuar por meio das artes. 

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado.  

Linguagens e Ciências Humanas. 

 

O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Fruição: vivenciar sua identidade, comunidade e cultura e demonstrar 

sentimento de pertencimento, por meio de experiências artísticas e explorando 

relações entre culturas, sociedades e as artes. 

- Expressão: expressar sentimentos, ideias, histórias e experiências por meio 

das artes. Documentar, compartilhar e analisar obras criativas. 

- Investigação e identidade cultural: reconhecer e discutir o significado de 

eventos e manifestações culturais e da influência da cultura na formação de 

grupos e identidades. 

- Consciência multicultural: desenvolver senso de identidade individual e 

cultural e demonstrar curiosidade, compreensão e respeito com diferentes 

culturas e visões de mundo.  

- Respeito à diversidade cultural: experimentar diferentes vivências culturais e 

compreender a importância de valorizar identidades, tradições, manifestações, 

trocas e colaborações culturais diversas. 

- Mediação da diversidade cultural: reconhecer os desafios e benefícios de se 

viver e trabalhar em sociedades culturalmente diversas e explorar novas formas 

de reconciliar valores e perspectivas culturais diferentes ao abordar desafios em 

comum. 

 

4.  COMUNICAÇÃO. 

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, além de 

produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

 

Esclarecendo a competência - Aponta que, para se comunicar bem, crianças e 

jovens necessitam entender, analisar criticamente e saber se expressar utilizando 
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uma variedade de linguagens e plataformas. Enfatiza a importância de que a 

comunicação ocorra por meio da escuta e do diálogo.  

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado. 

Linguagens e Ciências Humanas. 

 

O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Escuta: necessitam ser capazes de ouvir outras pessoas com atenção, 

interesse e respeito por suas ideias e sentimentos. 

- Expressão: expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza. 

Ser capaz de desenvolver aspectos retóricos de comunicação verbal. 

- Discussão: apresentar ideias originais com clareza e as conectar com as 

colocações de outras pessoas para buscar o entendimento mútuo. Conseguir 

formular perguntas e respostas para avançar em discussões coletivas. 

- Multiletramento: comunicar-se por meio de linguagens verbais, textuais, 

corporais, artísticas e científicas, utilizando plataformas multimídia analógicas e 

digitais. 

- Contextualização sociocultural do conhecimento: compartilhar informações 

e construir coletivamente o conhecimento. Compreender e respeitar o contexto 

sociocultural em que os saberes são constituídos. 

 

5.  CULTURA DIGITAL. 

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. 

Esclarecendo a competência - Ela reconhece o papel fundamental da tecnologia 

e estabelece que o estudante deve dominar o universo digital, sendo capaz, 

portanto, de fazer um 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. 
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Áreas que mais contribuem para seu aprendizado:  
Todas. 

 

O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental):  

- Utilização de ferramentas digitais: precisam ser capazes de usar ferramentas 

multimídia e periféricos para aprender e produzir. 

- Produção multimídia: utilizar recursos tecnológicos para desenhar, 

desenvolver, publicar e apresentar produtos (como páginas de web, aplicativos 

móveis e animações, por exemplo) para demonstrar conhecimentos e resolver 

problemas. 

- Linguagens de programação: usar linguagens de programação para 

solucionar problemas.  

Domínio de algoritmos: compreender e escrever algoritmos, utilizar os passos 

básicos da solução de problemas por algoritmo para resolver questões. 

- Domínio de algoritmos: compreender e escrever algoritmos, utilizar os passos 

básicos da solução de problemas por algoritmo para resolver questões. 

- Visualização e análise de dados: interpretar e representar dados de diversas 

maneiras, inclusive em textos, sons, imagens e números. 

- Mundo digital: entender o impacto das tecnologias na vida das pessoas e na 

sociedade, incluindo nas relações sociais, culturais e comerciais. 

- Uso ético: utilizar tecnologias, mídias e dispositivos de comunicação modernos 

de maneira ética, sendo capaz de comparar comportamentos adequados e 

inadequados. 

 

6.  TRABALHO E PROJETO DE VIDA. 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, 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. 

Esclarecendo a competência - Compreende a capacidade de gerir a própria vida. 

Os estudantes devem conseguir 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 
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futuros. Inclui a compreensão do mundo do trabalho e seus impactos na 

sociedade, bem como das novas tendências e profissões. 

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado. 

Ciências Humanas. 

 

O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Determinação: devem ser capazes de utilizar estratégias para planejar-se e 

estabelecer metas pessoais e de aprendizagem, tendo em vista projetos 

presentes e futuros. Os alunos necessitam aprender a persistir, manter o foco e 

cumprir compromissos pessoais e escolares com qualidade. 

- Esforço: compreender o valor do esforço para o alcance de seus objetivos 

acadêmicos e projetos presentes e futuros; investir na aprendizagem e no 

desenvolvimento para melhoria constante e buscar apoios para seu crescimento 

pessoal, escolar e social. 

- Autoeficácia: confiar na capacidade de utilizar fortalezas e fragilidades pessoais 

para superar desafios e alcançar objetivos. 

- Perseverança: lidar com estresse, frustração e adversidade, persistindo mesmo 

em situações de ambiguidade e dificuldade, em prol de projetos presentes e 

futuros. Abraçar novos desafios, confiando na capacidade de superar limites. 

- Autoavaliação: refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e 

sobre suas metas e objetivos, considerando a devolutiva de colegas e 

professores. 

- Compreensão sobre o mundo do trabalho: ter visão ampla e crítica sobre 

dilemas, relações, desafios, tendências e oportunidades no mundo do trabalho; 

identificar um espectro amplo de profissões e suas práticas e reconhecer o valor 

do trabalho como fonte de realização pessoal e de transformação social. 

- Preparação para o trabalho: reconhecer as próprias aptidões e aspirações, 

associando-as a possíveis percursos acadêmicos e projetos profissionais e refletir 

sobre perspectivas para o presente e futuro, projetando metas para o Ensino 

Médio. 

 

7.  ARGUMENTAÇÃO. 

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 
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responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Esclarecendo a competência - Aqui o destaque é para a capacidade de construir 

argumentos, conclusões ou opiniões de maneira qualificada e de debater com respeito às 

colocações dos outros. Ela 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.  

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado. Todas. 

 

O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Afirmação argumentativa: necessitam conseguir desenvolver opiniões e argumentos, 

com base em dados e evidências e por meio de afirmações claras, ordenadas, coerentes 

e compreensíveis ao ouvinte. 

- Inferências: devem ser capazes de fazer deduções e conclusões pertinentes, 

explicar seu significado e, quando possível, identificar limitações na argumentação 

de seus interlocutores com base em lacunas nas evidências. 

- Confronto de pontos de vistas: debater e defender seus pontos de vista com 

firmeza e respeito, mesmo se forem divergentes dos de outras pessoas ou grupos. 

Ouvir e aprender com os outros. 

- Perspectiva global: desenvolver conhecimento sobre causas e consequências 

de questões globais relevantes, como mudança climática, migração, pobreza e 

desigualdades. 

- Consciência socioambiental: demonstrar uma firme valorização do respeito 

aos direitos humanos e ao meio ambiente para a sobrevivência da humanidade e 

do planeta e engajar-se no desenvolvimento de ações positivas para a promoção 

dos direitos humanos e da sustentabilidade social e ambiental. 

 

8.  AUTOCONHECIMENTO E AUTOCUIDADO. 

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. 

Esclarecendo a competência - Trata do aprendizado que crianças e jovens devem 

adquirir a respeito de si mesmos, sendo capazes de identificar seus pontos fortes 
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e fragilidades, lidar com suas emoções e manter a saúde física e o equilíbrio 

emocional.  

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado. 

Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Linguagens. 

 

O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Autoconciência: precisam conseguir construir um senso coerente de si mesmo, 

sendo capaz de compreender a perspectiva dos outros e identificar quando ela é 

diferente da sua. 

- Autoestima: devem ser aptos a compreender e desenvolver seus pontos fortes 

e fragilidades de maneira consciente e respeitosa, enfrentando pressões sociais 

e investindo no seu aprimoramento. 

- Autoconfiança: usar seus conhecimentos, habilidades e atitudes com confiança 

e coragem, selecionando, utilizando e analisando estratégias para vencer 

desafios. 

- Equilíbrio emocional: reconhecer emoções e sentimentos, bem como a 

influência que pessoas e situações exercem sobre eles. Buscar manter-se seguro, 

tranquilo e otimista em situações emocionalmente intensas. 

- Cuidados com saúde e desenvolvimento físico: cuidar da sua saúde física, 

bem-estar, afetividade, sexualidade e evitar exposição a riscos. Reconhecer, 

acolher e lidar com mudanças relativas à sua faixa etária e aos fatores que afetam 

seu crescimento pessoal, físico, social, emocional e intelectual. 

- Atenção plena e capacidade de reflexão: manter atenção diante de estímulos 

que distraem ou competem por sua atenção. Descrever e avaliar sua forma de 

pensar, integrando a prática reflexiva ao seu cotidiano. 

 

9.  EMPATIA E COOPERAÇÃO. 

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, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

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 
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necessidade de compreender, de ser solidário, de dialogar e de colaborar com 

todos, respeitando a diversidade social, econômica, política e cultural.  

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado. 

Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza. 

 

O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Valorização da diversidade: devem conseguir reconhecer, valorizar e participar 

de grupos, redes e ambientes culturalmente diversos. Os estudantes necessitam 

saber interagir e aprender com outras culturas e combater o preconceito. 

- Alteridade (reconhecimento do outro): precisam ser capazes de compreender 

a emoção dos outros e o impacto de seu comportamento nos demais. Abrir mão 

de interesses pessoais para resolver conflitos que ameaçam as necessidades dos 

outros e que demandam conciliação. 

- Acolhimento da perspectiva do outro: compreender as situações a partir do 

ponto de vista do outro, considerando ideias e sentimentos dos outros nas suas 

atitudes e decisões. 

- Diálogo e convivência: utilizar diferentes formas de diálogo para promover o 

entendimento entre pessoas. Construir, negociar e respeitar regras de 

convivência. 

- Colaboração: planejar, decidir e realizar ações e projetos colaborativamente. 

- Mediação de conflitos: identificar causas de conflitos e exercitar maneiras 

eficazes de resolvê-los em diversas situações interpessoais, escolares e sociais. 

 

10.  RESPONSABILIDADE E CIDADANIA. 

Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 

resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 

democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

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. 

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado. 

Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza. 
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O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental): 

- Incorporação de direitos e responsabilidades: devem conseguir posicionar-

se em relação a direitos e responsabilidades indo além de seus interesses 

individuais e considerando o bem comum. 

- Tomada de decisões: precisam possuir 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: necessitam 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. 

- Postura ética: reconhecer e ponderar valores conflitantes e dilemas éticos antes 

de se posicionar e tomar decisões. 

- 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. 

 

Espera Feliz, 29 de novembro de 2018. 

 

 

Formatação: Geraldo Oliveira   - 32 98508-8386 

Fonte:https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/1/conheca-e-entenda-as-competencias-gerais-da-bncc 

Fonte:https://blog.sae.digital/conteudo/base-nacional-comum-curricular-competencias/ 


