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“Na BNCC, competência é definida como a 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.”
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“Ao adotar esse enfoque, [...] a BNCC indica que as decisões

pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de

competências. Por meio da indicação clara do que os alunos

devem “saber” (considerando a constituição de conhecimentos,

habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem “saber

fazer” (considerando a mobilização desses conhecimentos,

habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas

da vida cotidiana [...]”.
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COMPETÊNCIAS GERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

• Exercitar a curiosidade intelectual (elaborar e testar

hipóteses, formular e resolver problemas e criar

soluções);

• Utilizar diferentes linguagens (produzir sentidos que

levem ao entendimento mútuo);

• Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de

informação e comunicação de forma crítica,

significativa, reflexiva e ética;



• Valorizar a diversidade de saberes e vivências

culturais e apropriar-se de conhecimentos e

experiências que lhe possibilitem entender as

relações próprias do mundo do trabalho;

• Argumentar com base em fatos, dados e informações

confiáveis, para formular, negociar e defender ideias,

pontos de vista e decisões comuns;



• 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;

• Agir pessoal e coletivamente com autonomia,

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e

determinação, tomando decisões.

Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao Acesso em

20 jul. 2018.

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao


Qual poderá ser o nosso primeiro foco para 

o ensino híbrido e a BNCC?











Os alunos revezam dentro do 
ambiente de uma sala de aula.
O professor pode dedicar um tempo
maior aos alunos que dele necessitam.

Rotações por Estações



Laboratório Rotacional

A rotação ocorre entre a sala 

de aula e um laboratório de 

aprendizado para o ensino 

online. 



Rotação Individual

Cada aluno tem um roteiro individualizado 

e, não necessariamente, participa de todas 

as estações ou modalidades disponíveis.



Sala de Aula Invertida

A rotação ocorre entre a prática 

supervisionada presencial pelo 

professor e a residência, ou outra 

localidade fora da escola. Possibilita 

que o tempo da aula seja aproveitado 

para a aplicação do conteúdo 

previamente estudado.
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