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Histórico: BNCC e o Ensino Médio 

Entrega da v3 da  
BNCC EI e EF 

ao CNE 

Homologação da  
BNCC EI e EF 

Previsão de  
entrega da BNCC  

EM ao CNE 

Mar/  
2018 

1º sem. 
2018 

Abr  
2017 

Previsão de  
homologação da  

BNCC (EM) 

Dez /  
2017 

Medida Provisória  
Reforma do EM  

(746/2016) 

Out/2016 

1ª Portaria EMTI 
(1.145/2016) 

Nov/2016 

Lei do Novo  
Ensino Médio  
(13.415/2017) 

Fev/2017 

2ª Portaria  
EMTI  

(727/2017) 

Jun/2017 

Versão 2 da  
BNCC 

Mai/2016 

Início  
elaboração  

BNCC 

2014 

Versão 1  
da BNCC 

Set/2015 
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Base Nacional Comum Curricular 

Pela primeira vez, o Brasil  

tem uma Base que define o  

conjunto de aprendizagens  

essenciais a que todos os  

estudantes têm direito na  

Educação Básica. 
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Base Nacional Comum Curricular 

A Base é um compromisso do Estado  

Brasileiro para favorecer as  

aprendizagens de todos os alunos. 
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Base Nacional Comum Curricular 

A Base promove a unidade nacional. 

igualdade equidade 
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Base Nacional Comum Curricular 

A Base promove direitos iguais de  

aprendizagem. 

conhecimentos habilidades desenvolvimento 
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Base Nacional Comum Curricular 

A Base é  
onde  

queremos  
chegar 

Os currículos  

são os caminhos 

A Base não é currículo. 
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Base Nacional Comum Curricular 

A Base fortalece  
a colaboração  
entre União,  
Distrito Federal,  
estados 
e municípios. 
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Base Nacional Comum Curricular 

A implementação da Base deve  
respeitar as especificidades regionais. 

diversidade contextualização 
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Base Nacional Comum Curricular 

A Base envolve todos os  
aspectos da educação. 

formação de  
professores 

matrizes de  
avaliação 

materiais  
didáticos 

regime de  
colaboração 
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Base Nacional Comum Curricular 

A Base é obrigatória  
após sua homologação. 

diálogo comunicação adaptação 
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A Lei 13.415 

Currículo: 

• BNCC (1.800 horas) 

• Itinerários Formativos (inclusive Formação Técnica e Profissional) 

Carga Horária: 

• Todas escolas com 3.000h total (5h/dia) 
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O Ensino Médio: Protagonismo Jovem 

• Foco no projeto de vida do jovem 

• Possibilidade de escolha para o  
estudante quanto à área de maior  
interesse 

• Formação para o mundo do  
trabalho 
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O Ensino Médio: Currículo 

• BNCC 

 4 Áreas do Conhecimento 

• Itinerários Formativos: 

 4 Áreas do Conhecimento; 

 Formação técnica e profissional; 

 Itinerários formativos integrados. 
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BNCC - EM : Pressupostos Legais 
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LDB (Redação dada pela Lei nº 13.415/2017) 

“Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional  

Comum Curricular [até 1.800 horas] e por itinerários formativos, que  

deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos  

curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade  

dos sistemas de ensino [...]. 

3o A critério dos sistemas de ensino, poderá ser composto itinerário  

formativo integrado, que se traduz na composição de componentes  

curriculares da Base Nacional Comum Curricular - BNCC e dos itinerários  

formativos [...].” 



BNCC - EM : Pressupostos Legais 
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Em atendimento à Lei nº 13.415/2017, a BNCC-EM: 

Será organizada em áreas do conhecimento; 

Apresentará detalhamento de competências e habilidades  
apenas para os componentes Língua Portuguesa e  
Matemática. 

Os princípios que fundamentam a BNCC-EM, assim como as  
competências gerais, devem orientar todo o Ensino Médio (base 
+ itinerários), em todas as áreas. 



BNCC - EM : Princípios Orientadores 
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A Base do Ensino Médio integra BNCC da Educação  
Básica: 

• Adota as 10 competências gerais; 

• Adota mesmos princípios pedagógicos: 

 Foco no desenvolvimento de competências; 

 Educação integral. 



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR - ENSINO MÉDIO 

 
A LEI n. 9.131/95 dispõe sobre o Conselho Nacional de Educação. Como órgão normativo do Sistema Nacional de Educação, cabe 
ao CNE fazer a apreciação da proposta da BNCC – Ensino Médio elaborada pelo MEC, produzir um parecer e um projeto de 
resolução que, uma vez homologados pelo Ministro da Educação, se transformarão em norma nacional. 
 
A partir da homologação, o documento passa a fazer parte da BNCC da Educação Básica, juntando-se à etapa referente à 
Educação Infantil e Ensino Fundamental já homologada pelo Ministro de Estado da Educação. 
 
Seguindo uma tradição mantida nos últimos anos, o CNE realiza esse trabalho mediante a participação da sociedade no debate 
do documento. 
 
Assim como aconteceu no ano passado com a BNCC – Educação Infantil e Ensino Fundamental, o CNE promove audiências 
públicas que acontecem nas cinco regiões do país. Durante as audiências, os mais diversos segmentos da sociedade terão 
oportunidade de oferecer suas contribuições para a BNCC – Ensino Médio. 
 
As audiências não têm caráter deliberativo, mas são essenciais para que os membros do CNE possam elaborar um documento 
normativo que reflita necessidades, interesses, diversidade e pluralidade do panorama educacional brasileiro e os desafios a 
serem enfrentados para a construção de uma educação de qualidade como direito de todos. 
 



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS SOBRE A BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR - ENSINO MÉDIO 

 
DATAS E LOCAIS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS: 

 
• REGIÃO SUL – Florianópolis – SC  11/05/2018 

 
• REGIÃO SUDESTE – São Paulo – SP  08/06/2018 

 
• REGIÃO NORDESTE – Fortaleza – CE  05/07/2018 

 
• REGIÃO NORTE – Belém – PA  10/08/2018 

 
• REGIÃO CENTRO OESTE – Brasília – DF  29/08/2018 

 
 

Maiores informações: http://cnebncc.mec.gov.br/  

http://cnebncc.mec.gov.br/
http://cnebncc.mec.gov.br/



