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1. Comentários sobre o Texto Introdutório  
 

Estes comentários estão divididos em duas partes, conforme os títulos no 
documento 

 
Não há explicação sobre a intenção do documento, tanto no que diz respeito ao 
conteúdo geral, quanto a cada uma das duas partes. Será útil se o documento 
final começar com uma explicação clara dos termos 'currículo' e 'padrões 
nacionais' (padrões) e da relação entre os dois. Outra questão que vale a pena 
abordar no início é a expectativa em relação ao currículo nacional que irá 
incorporar esses padrões e o currículo local ou regional. Uma indicação do 
equilíbrio de tempo a ser alocado para o currículo local e o nacional iria 
também ajudar os leitores a obter uma compreensão do panorama geral. 
  
Os títulos de cada uma das duas seções do texto introdutório não são claros e 
não fornecem ao leitor uma impressão do que esperar.  
 
O termo 'Base Nacional Comum Curricular' aparece no título geral e nos 
subtítulos relativos a cada seção, mas há pouca referência aos padrões dentro 
do texto. A relação entre os padrões e os objetivos de aprendizagem precisa 
ser claramente explicada. Na introdução, seria útil explicar o significado dos 
termos utilizados em toda a documentação da base curricular e também seria 
valioso um glossário de termos para referência rápida.   
 
Esta falta de clareza em relação à utilização dos termos dos padrões nacionais e 
objetivos de aprendizagem tem consequências potencialmente graves. Padrões 
nacionais são geralmente expressos em expectativas mais abrangentes, 
enquanto os objetivos de aprendizagem são normalmente encontrados em 
programas e planos de aula. Os objetivos de aprendizagem geralmente fornecem 
o detalhe que permite que os padrões de alto nível sejam alcançados. 
 
Os objetivos de aprendizagem apresentados na versão preliminar da Base vão 
de amplos e elevados níveis de expectativas (por exemplo, entender as fases de 
desenvolvimento dos principais grupos de seres vivos) até o nível de detalhe que 
pode ser esperado em um plano de aula (por exemplo, perceber que vento é o 
mesmo que ar em movimento). Esta falta de clareza torna desafiador o processo 
de consulta, dado que não se pode ter certeza de quanto o detalhe é apropriado 
aos objetivos. 
 
Houve uma decisão, em relação à natureza do documento, sobre até que ponto 
ele representa 'padrões' ou um 'escopo e sequência' ou ambos? Seria bom 
deixar isso claro na introdução. 
 
Os padrões geralmente começam com uma frase como 'No final deste ano, os 
alunos vão ser capazes de...'. Cada padrão, em seguida, começa com um verbo 
como 'compreender', 'analisar', 'criar', 'avaliar' etc. seguido pelo foco da 
aprendizagem. Um escopo e sequência normalmente listam os tópicos a serem 
ensinados em cada ano sem estabelecer o padrão de aprendizagem esperado.  
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Esses objetivos de aprendizagem, neste documento preliminar, começam com 
verbos e leem-se como padrões (sem o 'será capaz de' no início), mas também 
assemelham-se a escopo e listas de sequências. Uma justificativa, explicando o 
pensamento por trás disso, seria útil. 
 

 
a) Comentários sobre os ‘Princípios Orientadores da Base 

Nacional Comum Curricular do Brasil’ 
 

1. O parágrafo 1, corretamente, explica as origens da Base, mas não inclui 
uma fundamentação para produzi-la, tal como assegurar altos e 
consistentes padrões em todo o país, comparáveis com os de alto 
desempenho de países ao redor do mundo. 
 

2. Após o parágrafo 1, seria bom se o documento fosse estruturado com 
títulos, para torná-lo mais acessível. Deve ser algo que tanto professores 
quanto leigos interessados possam entender e navegar. 

 
3. A lista sem título de doze pontos ilustra esta questão da falta de estrutura. 

A frase final do parágrafo 1 não explica o que são os itens, mas afirma 
que os alunos devem '... ... como parte de seu direito à educação serem 
capazes de:'. No entanto, a primeira frase no n º 2, após os pontos, os 
descreve como "esses direitos" e o parágrafo a seguir refere-se a eles 
como "direitos fundamentais". 

 
4. Os doze pontos são muito longos e complicados, e incluem uma mistura 

de objetivos, valores, atitudes e atividades. O documento seria mais fácil 
de seguir se os itens fossem esmiuçados, colocados em categorias e 
dispostos em uma sequência lógica, levando ao conjunto de princípios 
que informam as normas. Esses princípios devem capturar os objetivos, 
valores e atitudes. 
 
Por exemplo: 
 
Objetivos:  

 Equidade e excelência para todos os estudantes, 
independentemente de etnia, origem, idade, sexo, condição física 
ou social, crença ou credo 

 Todos os alunos devem reconhecer, valorizar, desenvolver e 
aperfeiçoar suas próprias qualidades, bem como respeitar as dos 
outros  

Valores:  

 Importância da família 

 Contribuição para a comunidade  

 Compromisso com a nação 
Atitudes: 

 Cuidar dos ambientes natural, social e profissional 

 Respeitar a si e aos outros 
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Princípios 
 A Base deve: 

 evitar a incorporação ou insinuação de qualquer preconceito ou 
estereótipos que possam levar à discriminação contra qualquer 
aluno em função de sua etnia, origem, idade, sexo, condição física 
ou social, crenças ou credos  

 incorporar grandes expectativas em cada série, para que os alunos 
sejam desafiados a atingir seu potencial 

 incutir valores firmes: família, comunidade, nação  

 transmitir a importância de cuidar dos ambientes natural, social e 
profissional 
 

Uma lista categorizada como tal dá uma sensação de lógica por trás dos 
padrões, é mais fácil de entender e de ser lembrada. 
NB: Estes objetivos, valores, atitudes e princípios foram retirados 
dos itens no documento para ilustrar como poderiam ser 
apresentados. Eles não estão sendo sugeridos como definitivos. 
 

5. Um princípio orientador fundamental, que está ausente neste documento, 
refere-se à alocação de tempo esperado para a Base Nacional Comum 
ser alcançada e a quantidade de tempo que as escolas devem dedicar ao 
currículo mais amplo e local. Isto é insinuado na Seção B (ver B5 abaixo), 
mas precisa ser dado um destaque maior. 
 

6. O parágrafo 2 refere-se a 'áreas de conhecimento'. Isto pode ser um 
problema de tradução, mas os componentes do objeto de aprendizagem 
são normalmente reconhecidos como conhecimento, habilidades e 
compreensão, portanto, não é aconselhável implicar que habilidades e 
compreensão não importam ou são menos importantes do que o 
conhecimento. Não há nenhuma indicação de qualquer ambição para 
adotar um currículo moderno, baseado em competência, embora esta seja 
uma tendência clara ao redor do mundo. 
 

7. A frase final deste mesmo parágrafo parece, de forma muito abreviada, 
ser uma lista dos pontos. Esta lista transmite mais claramente as 
intenções do que é esperado dos estudantes, do que os itens prolixos. 
A mensagem neste parágrafo parece ser de que toda esta aprendizagem 
deva ser incorporada a assuntos através do currículo. Ela poderia ser 
expressa de forma muito mais simples. 
 

8. O parágrafo 3 também não é claro. Ele inclui uma outra lista de elementos 
ligeiramente conectados. Existem duas frases relativas aos recursos. 
Nesta fase final, são mencionadas competências, mas apenas a 
criatividade e o pensamento crítico, e somente em relação à TIC. 
Apreciar a cultura segue e, então, há a curiosidade, mas apenas em 
relação às ciências. Finalmente, há a compreensão de democracia, 
justiça e igualdade que pode ser considerada como uma ambição muito 
baixa. A compreensão poderia vir de um texto de livro ao invés de uma 
profunda experiência de aprendizagem.  
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As características de uma escola que oferece tal educação provavelmente 
merecem uma sub rubrica própria ao invés da longa lista na frase final. 
 

9. Os quatro parágrafos que descrevem as características da escola nas 
diferentes fases da educação (Educação Infantil, anos iniciais do Ensino 
Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio) 
oferecem algumas orientações úteis sobre os diferentes tipos de ambiente 
e as atividades de aprendizagem esperadas em cada uma. Mais uma vez, 
elas poderiam ser mais bem apresentadas para torná-las mais acessíveis 
e compreensíveis. Apresentando as informações em uma tabela permitiria 
aos leitores ver o que cada etapa da escolaridade tem em comum, como 
as fases se diferenciam e a progressão de uma fase para a próxima.    

  
10. Segue-se um parágrafo que se refere ao texto preliminar em si, os 

padrões do componente curricular que segue e o processo de consulta. 
Então, há dois parágrafos que se voltam mais ao tema antigo, em vez de 
como a aprendizagem deve acontecer paralelamente ao conhecimento do 
assunto, alguns dos quais são repetições de parágrafos anteriores, e 
alguns são novos, mas nenhum deles é categorizado. O último parágrafo 
inclui algumas competências e objetivos do currículo que poderiam ter 
sido apresentados anteriormente no documento.  
 

 
Resumo da Seção A: Idealmente, a Seção A deveria esclarecer o propósito, ou 
dar uma justificativa para a Base e uma explicação clara para profissionais da 
educação e outras partes interessadas do que eles devem procurar na Base. 
Sem uma estrutura clara e a ausência de categorização dos elementos que 
devem ser abordados paralelamente ao conhecimento do componente curricular, 
esta seção, efetivamente, não guia os leitores. 
 

b) Comentários sobre o ‘Documento Preliminar da Base Nacional 
Comum – Princípios, Método de Organização e Conteúdo’ 
 
 

1. Como com a seção A, esta seção poderia se beneficiar de alguma 
estrutura para guiar os leitores e torná-la mais acessível. Duas páginas e 
meia de texto contínuo não é a melhor forma de apresentar as 
informações. As palavras usadas no título da Seção B não se relacionam 
diretamente com o texto que se segue. Seria útil definir "objetivos de 
aprendizagem" no início e explicar como eles se relacionam com os 
Padrões Nacionais. 

 
2. No parágrafo 1, este documento começa repetindo a informação 

antecedente do documento da política, que estava na seção de 
'Orientação'. Então, explica o termo 'áreas de conhecimento' que foi 
usado, mas não explicado na seção A. Seria útil fornecer a definição, na 
primeira vez em que o termo é usado. 
 

3. No parágrafo 2, o termo 'Direitos à Aprendizagem' é usado pela primeira 
vez (em vez de 'direitos' e 'direitos fundamentais', usados na seção A) e, 
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depois, no parágrafo 3 eles são mencionados como "Direitos à 
Aprendizagem e ao Desenvolvimento". Seria aconselhável haver 
consistência. 

 
4. Também no parágrafo 2, há uma nova descrição dos direitos como '... um 

grupo de propostas que orientam as escolhas feitas por meio de 
componentes curriculares na definição de objetivos de aprendizagem que 
levam em conta dimensões éticas, estéticas e política eficaz dos direitos 
de aprendizagem e desenvolvimento.' Esta descrição confunde ainda mais 
a questão de quais são os direitos, dado que não é coerente com o texto 
fornecido na Seção A. 

 
5. O parágrafo 3 é muito claro sobre a relação entre o núcleo comum e o 

currículo escolar. Essa explicação seria bem colocada perto ou no início 
do documento (no racional?), para dar aos leitores uma visão geral da 
finalidade da Base e o seu lugar no currículo como um todo. 
Seria útil, aqui, oferecer alguma orientação relacionada com a expectativa 
em termos de equilíbrio de tempo que as escolas devem alocar para o 
núcleo comum e para o 'currículo diversificado'. Isto é frequentemente 
expresso como uma porcentagem orientadora, por exemplo, o núcleo 
comum deve ocupar 75% do tempo do currículo. Seria sábio usar o 
'núcleo comum' consistentemente em vez de alternar entre ele e a 'base 
comum'.  
Também seria aconselhável evitar referir-se ao núcleo comum 
simplesmente como 'conhecimento'. 'Aprendizagem' seria uma palavra 
melhor. Grande parte da explicação sobre as preocupações dos 'direitos', 
como aprendizagem adicional, compreensão, habilidades, atitudes e 
competências deve ser incorporada paralelamente ao conhecimento. 
 

5. Não há necessidade do parágrafo 4, que repete os nomes das quarto 
‘áreas do conhecimento’’. 

 
6. O parágrafo 5 fala sobre a importante questão de garantir a coerência da 

aprendizagem ao longo do currículo. No entanto, não é totalmente claro 
sobre o que “tal organização” se refere; presumivelmente, à relação entre 
o núcleo comum e o currículo escolar no parágrafo 3.  
Na verdade, a coerência decorre de uma série de fatores, essencialmente 
à incorporação de princípios interdisciplinares (os direitos), bem como 
garantir a 'progressão horizontal' ou seja, o alinhamento da aprendizagem 
entre as diferentes disciplinas.  
A explicação relativa ao texto introdutório de cada "área de conhecimento" 
é digna de um parágrafo separado. 
Novamente, seria aconselhável providenciar alguma estrutura aqui, talvez 
com um subtítulo para cada seção deste texto introdutório. 
 

7. O parágrafo 6 explica os fatores que foram levados em conta no 
desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem. Em cada país, há 
sempre um debate sobre a terminologia a ser usada ao definir a estrutura 
do currículo. Em vez da palavra ‘eixos’ usada nesta tradução, a maioria 



  10 

das nações de língua inglesa usa linhas (em linguagem, estas geralmente 
são ouvir, falar, ler e escrever). 
Talvez seja melhor enumerar os fatores levados em consideração: por 
exemplo, idade, experiência, interações sociais, a pertinência e os critérios 
de pertinência, tal como constam nos direitos. 
 

8. O parágrafo 7 retorna à questão da coerência / evitando a fragmentação, 
referida no n. º 5. São apresentados ‘temas integradores’ (muitas vezes 
chamados de 'temas transversais' em inglês) e sua finalidade é descrita 
claramente. Há uma lista de tópicos de integração, mas o texto diz que 
estes 'se incluem', insinuando, assim, que há outros que não são 
especificados. Não está claro se esses tópicos derivam dos 'direitos', ou 
se eles têm uma origem diferente. Seria útil para os leitores terem uma 
explicação de suas origens e por que cada um é considerado importante. 

 
9. Os parágrafos 8 e 9 lidam com a estrutura (áreas de conhecimento, 

componentes curriculares e objetivos de aprendizagem), com a 
progressão da integração através das diferentes fases da escolaridade, e 
com flexibilidade. Isso é um monte de detalhes em dois parágrafos curtos. 
Em termos de estrutura, ajudaria se a hierarquia desses componentes 
fosse explicada, conforme os parênteses acima, talvez com um diagrama.  
É melhor usar consistentemente a palavra 'progressão' uma vez que isto 
engloba a integração e enfatiza o ponto chave de construir continuamente 
sobre a aprendizagem anterior. 
O ponto sobre a flexibilidade e a conveniência de evitar usar a Base como 
uma camisa de força restritiva é bem feito e talvez mereça um parágrafo 
separado. 
 

10. Artes e currículos de EF são frequentemente menos prescritivos, 
conforme descrito no parágrafo 10, permitindo às escolas, localidades e 
regiões mais liberdade para apresentar um currículo relevante e 
inspirador. Muitas vezes, há um tempo estipulado de modo que essas 
áreas recebam atenção suficiente. 

 
11. O parágrafo 11 estabelece algumas considerações importantes para se 

levar em conta na fase de consulta. Estas podem ser mais bem 
apresentadas como pontos ou uma lista numerada. O último parágrafo 
parece referir-se à segunda parte do processo de consulta, mas poderia 
ser expresso de forma mais clara.  
 

Resumo da Seção B: Como na Seção A, a falta de uma estrutura dentro desta 
seção torna difícil seguir a lógica do texto. Não parece haver uma linha divisória 
clara entre a cobertura da seção B e da seção A. 
 
 
Comentários Gerais em Relação ao Texto Introdutório: 
 

 A clareza, no que se refere aos termos utilizados e à relação entre eles, 
faria todo o documento muito mais coerente. Isto permitiria que aqueles 
com interesse em um determinado assunto entendessem a visão relativa 
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ao currículo como um todo e o desenvolvimento pretendido de cada 
estudante individualmente. 

 Seria sensato se seção A explicasse o pensamento conceitual por trás da 
Base Nacional Comum e a seção B fornecesse informações sobre como 
isto foi aplicado/deva ser aplicado na redação dos objetivos de 
aprendizagem para cada área de conhecimento.  Isso daria os leitores 
uma melhor compreensão de como o pensamento conceitual e os padrões 
unem-se.  

 Uma estrutura clara para todas as seções de componentes curriculares 
garantiria a consistência entre os temas. Isso tornaria mais fácil para os 
leitores entenderem como os princípios são refletidos nos padrões através 
do currículo. Isto é particularmente importante para os professores do 
ensino fundamental 1, que ensinam todas as disciplinas.  

 Ambas as seções fazem alguma referência ao processo de consulta; faria 
sentido se estes fossem combinados numa única rubrica. 

 É muito desafiador para os envolvidos com a consulta comentar sobre o 
alinhamento entre os objetivos de aprendizagem e os 'direitos':  

o há muitos direitos,  
o cada um é descrito em profundidade considerável e isso turva a 

mensagem-chave, 
o a cobertura dos direitos é muito diversificada, 
o os direitos incorporam habilidades, atitudes, valores e 

competências, 
o estes elementos não são classificados, por isso é difícil para os 

entrevistados referirem-se especificamente aos direitos de cada 
um. 
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2. Comentários Gerais Relativos aos Padrões das Áreas de 
Conhecimento e Componentes Curriculares 

 
 Todas as áreas do conhecimento têm seu próprio texto introdutório.  

 Em todos os casos, eles começam com cerca de duas páginas de texto 
contínuo, sem qualquer estrutura ou orientação fornecida por sub rubricas. 

 Em grande parte, o foco deste texto é uma justificativa para a localização 
do componente curricular no currículo e, em anos diferentes, uma 
descrição de como a aprendizagem está organizada no âmbito da 
disciplina.  

 Há pouca ou nenhuma menção sobre como cada área de conhecimento 
se relaciona com a expectativa geral em termos de, por exemplo, abordar 
os direitos estabelecidos na introdução geral. 

 Existe alguma coerência entre os três em termos do que se segue ao 
texto introdutório. Todos fornecem um conjunto de objetivos relacionados 
com escolas de ensino fundamental e um conjunto relativo às de Ensino 
Médio.  

 Em Linguagens, os conjuntos de objetivos relativos tanto ao ensino 
fundamental quanto às escolas de ensino médio aparecem no início, 
seguidos de uma lista de objetivos de aprendizagem do 1º ano do 
fundamental ao 3º do Médio. Em Matemática e Ciências, os objetivos de 
aprendizagem são apresentados em duas listas (fundamental e médio) 
cada uma seguindo o conjunto apropriado de objetivos. Ciências no 
Ensino Médio está, é claro, dividida em Biologia, Química e Física. 

 Matemática e Ciência fornecem objetivos gerais abrangentes, enquanto 
Linguagens não. 

 Tanto Português como Ciências têm uma seção chamada de 
‘Componentes Curriculares’, mas Matemática, não tem. 

 Linguagens e Matemática estabeleceram padrões/expectativas em uma 
lista de 'objetivos de aprendizagem', mas este termo não é usado em 
Ciência, em que se lê no título 'Componentes Curriculares'. 

 Os componentes de objetivos em Ciências estão organizados sob quatro 
eixos e estes, por sua vez, estão agrupados em 'unidades de 
conhecimento'. O termo 'unidades de conhecimento' não é usado em 
Linguagens ou Matemática. 

 Não há uma estrutura consistente em Ciências no Ensino Médio, com 
Biologia, divergindo em maior extensão do que Física e Química. 

 Nenhuma das áreas de conhecimento inclui um diagrama ou tabela para 
mostrar como a aprendizagem é estruturada e os nomes dos eixos ou 
componentes curriculares. 

 Linguagens apresenta ‘Objetivos da Aprendizagem na Educação 
Infantil para a Área de Linguagens’ e Matemática apresenta ‘Objetivos 
da Área do Componente curricular de Matemática na Educação 
Básica’. Nenhum dos componentes curriculares inclui objetivos de 
aprendizagem para os estudantes da pré escola.  

 Os três componentes de Ciências do Ensino Médio compartilham uma 
introdução geral comum. Por este motivo, os comentários abaixo, relativos 
a esta introdução, são comuns a todos os três. 
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Há necessidade de garantir a consistência em todas as áreas do currículo. Isto é 
particularmente importante do 1o ao 9o ano, onde os professores estão 
trabalhando com todas as disciplinas. 
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Base 
Curricular 
Comum para 
o Brasil 

Área: Linguagens 

Comentários 
sobre o texto 
introdutório da 
área e dos 
componentes 
curriculares 

 'Linguagens' é o título de currículo apropriado para esta 
área, dado que ela inclui Artes e EF? «Comunicação» não 
seria mais apropriado? Não está claro o porquê de EF 
estar incluída aqui e a justificativa apresentada não é 
convincente. O desejo de romper com as estruturas 
tradicionais é louvável, mas não em detrimento da 
coerência.  

 Como texto introdutório é excessivamente longo, repetitivo 
e não é fácil de acessar, seria mais claro e teria mais 
impacto se viesse escrito como vários itens curtos. 

 Qual é a lógica? Existe alguma lacuna no aprendizado que 
necessite abordagem, tal como a leitura? Que aspectos da 
leitura?  

 Não há referência alguma em todo este documento à 
necessidade de um ‘currículo com base em competência’ 
ou com um foco na competência. 

 Em linhas gerais, o material pode ser condensado para 
enfatizar a importância da comunicação eficaz (escrita 
e falada), o valor da literatura escrita e visual e o 
impacto do uso proficiente da língua sobre o indivíduo 
e sobre a sociedade em um mundo cada vez mais 
diversificado e tecnológico. 

 O documento reconhece a importante relação entre língua, 
contexto e complexidade do texto, embora apenas sugira a 
necessidade de os estudantes serem expostos a obras da 
literatura de idiomas, origens étnicas e culturais diferentes.  

 O papel do professor de linguagens em reforçar a língua 
através do currículo é reconhecido. Já a contribuição de 
todos os professores para o desenvolvimento da 
competência dos estudantes na aprendizagem da 
linguagem em suas diferentes áreas, não é. 

 O painel deve considerar como combinar os oito temas 
apresentados ao final desta seção (identidades e o 
interculturalismo; formas e processos de subjetividade; 
tecnologias da informação e comunicação; Ciências; 
culturas e patrimônio; relações étnico-raciais; meio 
ambiente e sustentabilidade; lazer e trabalho.) com as 
cinco dimensões descritas na seção de ensino médio e 
os seis campos de atividade descritos nos textos 
introdutórios para o componente curricular de Português. 

 
Objetivos de Aprendizagem na Educação Infantil para a 
Área de Linguagens 

 Não está claro quantos anos de educação abrange. As 
metas não são claramente expressas e não fazem 
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referência às orientações gerais que promovem as 
relações, culturas de comunidade, jogo e 
autoconsciência etc.  

 Os objetivos estão bem acima do que se pode esperar de 
crianças na primeira infância. A importância do 
desenvolvimento da comunicação e da linguagem nesta 
fase inicial envolve dar às crianças oportunidades para 
experimentar um ambiente de linguagem rica para 
desenvolver a sua confiança e habilidades em se 
expressar; e de falar e ouvir em uma variedade de 
situações. O desenvolvimento da alfabetização envolve 
incentivar as crianças a fazerem a ligação de sons e 
letras e começar a reconhecer e escrever as palavras. 
As crianças devem ser expostas (por seus professores) a 
uma ampla gama de materiais de leitura/visualização 
(livros, poemas e outros materiais) para despertar o seu 
interesse e curiosidade. 

 Uma referência explícita à extensão, conteúdo e metas 
está ausente. 

 
A Área de Linguagens no Ensino Fundamental 

 Descrições úteis (embora prolixas) do foco principal dos 
primeiros, dos intermediários e últimos anos do ensino 
fundamental. Isto pode ser dividido em três estágios, 
usando-se títulos. Alguns detalhes desnecessários sobre o 
papel dos professores. É fácil perder as mensagens-chave 
neste texto excessivamente longo. As rubricas "Alcance, 
Conteúdo e Propósitos” para cada 'fase' podem ser uma 
âncora útil. 

 Boa referência à aprendizagem do alfabeto e o 
desenvolvimento seguro de habilidades de leitura de forma 
rápida na fase fundamental inicial, enquanto aprendem a 
apreciar e compreender os livros dos quais ouvem a leitura 
como consolidação, levando ao domínio no final do terceiro 
ano. As convenções de escrita estão incluídas, mas a 
progressão gramatical e a caligrafia foram negligenciadas. 
A fluência e a compreensão na leitura e na escrita em uma 
ampla gama de temas e tópicos, a criatividade, bem como 
o planejamento e a edição são enfatizados nos anos finais 
do ensino fundamental. A habilidade de análise parece 
estar ausente. Para um currículo de 'Comunicação', que 
inclui também a alfabetização visual, a 'visualização' 
parece ter sido omitida.  

 Como o ensino fundamental cobre 9 anos de educação, 
faz sentido escrever 3 padrões ou resultados de “final de 
estágio” (anos iniciais, intermediários, finais) ou um padrão 
final global da escola fundamental. A atual lista de 
objetivos (o porquê esta palavra, aqui, é pouco claro) é 
muito vaga. Eles não especificam o quanto um aluno deve 
ser capaz de, por exemplo, ler ou escrever, nem se 
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referem às afirmações feitas anteriormente sobre 
planejamento, edição e produção de textos mais 
complexos e diversificados.  

A Área de Linguagens no Ensino Médio 

 Toda esta seção precisa de alguma estrutura para guiar o 
leitor. 

 O primeiro parágrafo sobre equidade e excelência poderia 
ser muito mais sucinto. As cinco dimensões de 
conhecimento identificadas ficariam mais clara se 
colocadas em itens: 1) atividade de cidadania político-
social; 2) o trabalho e seu impacto na vida social; 3) 
pesquisa e formação contínua; 4) ação interativa entre 
culturas jovens e adultas; 5) a utilização de tecnologias e 
práticas culturais, voltadas ao mundo contemporâneo. 

 A descrição útil dos desafios atuais do ensino médio e a 
necessidade de uma ação para superar os obstáculos 
poderiam aparecer na introdução geral como referência 
cruzada em cada área.  

 Como com a educação infantil e o ensino fundamental, 
esses padrões finais do ensino médio estão escritos como 
uma lista de oportunidades ou atividades e nem sempre 
são fáceis de entender. Se os professores e os alunos 
devem compreender e usá-los, eles precisam ser não 
apenas simples e claros, mas também mensuráveis. Eles 
não estão acessíveis aos pais e empregadores. 
Normalmente, padrões claros do ensino médio são usados 
para trabalhar e decidir sobre o que deveria ser alcançado 
ao final de cada ano/fase anterior.  Estes não fornecem um 
quadro útil para moldar os objetivos de cada fase do 
currículo de línguas. 

Layout – 
clareza, 
facilidade de 
navegação e 
uso, em 
comparação 
com outras 
documentações 
de Currículo 

 O texto é bastante denso e possui muitas mensagens 
valiosas que podem ser negligenciadas facilmente. Precisa 
ser estruturado e simplificado para assegurar que todos os 
interessados possam acessá-lo. A introdução de títulos 
ajuda a navegação e a compreensão. Os títulos podem 
incluir: Lógica; Objetivos; Valores; Atitudes; Conceitos-
chave subjacentes à Aprendizagem de Linguagens, 
Processos de Aprendizagem dos Principais 
Linguagens; Alcance, Conteúdo e Propósitos; 
Contextos e Metas; Glossário dos Principais Termos 

 Há falta de clareza em relação à terminologia usada – o 
glossário de termos iria ajudar o leitor a compreender o 
que se entende por dimensões, temas, campos de 
atividade, áreas, metas, eixos, objetivos, padrões.  
Como efeito, alguns destes, embora usados nos 
documentos, podem ser supérfluos. 
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 Um sumário de conteúdo seria útil. 

Comentários 
sobre o texto 
introdutório para 
o componente 

curricular 

 

Na maioria dos 
currículos, a 
profundidade do 
conhecimento e os 
níveis de 
compreensão são 
desenvolvidos 
através de objetivos 
de aprendizagem 
cada vez mais 
exigentes conforme 
o aprendizado 
progride nas 
diferentes fases da 
educação. 

 Tendo em conta as falhas no texto introdutório para 
linguagens, não é surpreendente que a introdução do 
componente curricular tenha fraquezas semelhantes em 
termos de estrutura, comprimento e clareza. Rubricas 
dariam suporte à facilidade da leitura. 

 Termos chave como tópicos, eixos, dimensões, 
objetivos, campos, não são definidos. O termo dimensão 
foi usado para uma finalidade diferente no documento 
anterior. A linguagem utilizada é importante e o Ministério 
deve considerar as palavras que serão usadas para 
estruturar o currículo em todos os componentes 
curriculares. Muitos países estabelecem a aprendizagem 
sob três rubricas, p. ex. cadeias que são divididas em sub 
cadeias e, ainda, divididas em tópicos.  

 O Sistema descrito é complexo: Há cinco tópicos ou eixos, 
subdivididos em até seis dimensões. “Ouvir” foi omitido 
como um ‘tópico’. Em alguns países está atrelado com 
falar; em outros, com leitura como modo 'receptivo'. Essa 
relação entre tópicos e dimensões seria mais bem ilustrada 
com um diagrama.  

 Abaixo, está uma sugestão baseada nas descrições 
oferecidas, que não são fáceis de interpretar: 

Eixos (Cadeias) Dimensões 
(Sub cadeias) 

? (Tópicos) 

Alfabetização  Alfabeto 
Ortografia  
Caligrafia 

Consciência 
fonética 
Caligrafia 
Pontuação 

Falar (e ouvir?) Apresentar 
ideias 
Compreensão e 
Colaboração 
Desenvolviment
o da fluência 

 

Leitura 
(literatura e 
informação) 

Estratégias para 
a leitura 
Entender e 
recuperar 
informações 
Reflexão e 
avaliação 
Conduzir 
pesquisa 

 

Escrita Planejamento  
e composição 
Desenvolver a 

Público e 
propósito 
Tipos de texto 
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 Precisa ser dada uma compreensão maior à divisão dos 
eixos dentro das dimensões. A leitura, tradicionalmente, 
embora não exclusivamente, é subdividida em estratégias 
de leitura, compreensão (recuperar informações e avaliar 
o ofício do autor), literatura e pesquisa; e a Escrita 
subdividida em composição e precisão com novas 
subdivisões, indicando propósitos, audiência, convenções, 
tipos de texto, estilos, etc. 

 A metodologia do componente curricular está incluída aqui; 
mas na maioria dos documentos curriculares é tratada 
numa fase posterior, em vez de na documentação de 
padrões. 

 A descrição do eixo de análise linguística e como isso 
permeia os outros eixos, embora útil, é excessivamente 
longa e complexa. 

 Grande parte deste documento diz respeito ao alcance, 
conteúdo e finalidade da aprendizagem da linguagem 
nas diferentes fases da educação. Embora muito útil, é 
novamente excessivamente detalhado e difícil de seguir. 
Há uma referência breve à complexidade do texto que 
está, infelizmente, perdida no detalhe. 

 Os seis campos de atividade descrevem os contextos e 
oportunidades que serão oferecidas para enquadrar a 
aprendizagem de linguagens e aumentar a participação 
dos alunos com conceitos-chave, habilidades e conteúdos. 
Estes estão bem escolhidos, mas não precisam ser 
descritos em detalhes; certamente, não na documentação 
de padrões. 

 O alinhamento entre estes seis campos e as cinco 
dimensões e os oito temas descritos nos textos 
introdutórios para a área é claramente desejável, e precisa 
ser mais pensado.  

 Existem sete objetivos gerais, surpreendentemente 
apresentados no final do documento. Qual é sua 
finalidade? E qual é a relação entre eles e os cinco ' 
tópicos ' ou 'eixos' (alfabetização, fala, leitura, escrita e 
análise linguística) no início do documento?  

 Não está claro por que há uma necessidade de dois 
documentos introdutórios (área e componente). Se a 

exatidão 
Variedade de 
escrita 

Convenções de 
texto 

Análise 
linguística 

Conhecimento 
do idioma 
Convenções 
Aquisição de 
vocabulário 

Gramática 
Ortografia 
Pontuação 
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decisão for manter os dois, é preciso haver uma sinergia 
muito maior entre os dois. 

 

Layout – 
clareza, 
facilidade de 
navegação e 
uso, em 
comparação 
com outras 
documentações 
de currículo  

 

 Ver comentários anteriores acima 

Objetivos da Aprendizagem para o componente curricular 

Layout – 
clareza, 
facilidade de 
navegação e 
uso (incluindo 
avaliação) em 
comparação 
com outras 
documentações 
de currículo 
nacional 

 Este documento é muito mais fácil de seguir do que os 
textos introdutórios. A estrutura é mais clara com seções, 
títulos, sub temas e objetivos numerados.  

 A indicação dos objetivos não está explicada. Se o painel 
decidir manter esse formato, eu sugeriria incluir uma letra 
para indicar habilidades, por exemplo, F para falar ou FE 
para falar e escutar. 

 A decisão de agrupar os objetivos sob os títulos de 
'campo', ao invés de 'tópicos' ou 'eixos' listados nos textos 
introdutórios (alfabetização, fala, leitura, escrita, etc.) torna 
difícil avaliar o desenvolvimento dos alunos em toda a 
gama de habilidades.  

 Os campos descritos nos textos introdutórios, agora são 
rotulados de 'eixos'. Isto é confuso. 

Quantidade e 
qualidade dos 
objetivos 

 Existem 278 objetivos: reduzir a sua quantidade tornaria 
mais gerenciável e memorizável para professores e alunos. 
Como muitos dos detalhes dos objetivos dizem respeito 
aos tipos/variedade de textos, cada ano poderia incluir um 
prefácio cobrindo isto. 

 Isto proporcionaria também uma oportunidade de refletir 
sobre a cobertura equilibrada de tipos de texto contínuo, 
não contínuo e misto. 

 Os objetivos geralmente estão bem escritos, mas vários 
poderiam facilmente ser condensados e/ou combinados. 

 Todas as habilidades estão cobertas e não há evidência 
clara de uma hierarquia de níveis dos anos 1 ao 12. 

Rigor dos 
objetivos em 
comparação 
com outros 
currículos de 
referência? 
 

 No que diz respeito à especificidade, os objetivos estão 
mais detalhados no ensino fundamental do que no ensino 
médio e isto está em consonância com outros países, 
embora muitos poderiam ser condensados. 

 Conforme explicado acima, seria mais fácil para avaliar as 
progressivas demandas da linguagem contra outros 
currículos se fosse adotada uma abordagem de 
habilidades. Para efeito desta análise, foi considerado o 
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rigor comparativo de objetivos em notas de 1, 5 e 10 dos 
currículos brasileiro, australiano e estadunidense. 

 
Ano 1 
O nível de apoio, incitamento e orientação de adultos e seus 
pares nas fases iniciais da aprendizagem de linguagens é 
mais claro no currículo americano. Apesar de ter menos do 
que 1/3 do comprimento, o currículo australiano é muito mais 
explícito do que o brasileiro no que diz respeito a noções de 
precisão e legibilidade na escrita, e fluência e entonação 
na leitura em voz alta. Já se exige dos alunos que comecem a 
entender a diferença entre significado literal e implícito. 
Algum rigor na pontuação é necessário, o que não é 
expresso nos padrões brasileiros. Os padrões australianos 
exigem uma resposta mais pessoal para textos lidos ou 
ouvidos e a aplicação das habilidades aprendidas. Por 
exemplo, os estudantes são obrigados a usar textos para 
fazer conexões com suas próprias vidas e escrever textos 
para uma pequena gama de propósitos. Em geral, o nível de 
demanda é consideravelmente mais elevado nos padrões 
australianos e americanos. 
 
Ano 5 
As demandas de linguagem são mais semelhantes neste ano, 
e todos os três currículos exigem que os alunos analisem e 
expliquem o significado literal e implícito. Os 'objetivos' 
brasileiros fornecem muitos detalhes sobre a gama de textos, 
enquanto a Austrália exige que os alunos escrevam para 'uma 
variedade de audiências e propósitos', e os E.U.A. tem uma 
lista separada de textos exigidos. Algumas habilidades 
importantes, presentes nos padrões americano e australiano, 
tais como procura de esclarecimento, editar, citar, soletrar 
e pontuar com precisão estão ausentes no currículo 
brasileiro. No Brasil, há uma ênfase maior na pesquisa. 
Perspectivas próprias e de outros são menos evidentes nos 
padrões brasileiros. 
 
Ano 10 
Novamente, os padrões brasileiros listam tipos de texto e 
recursos de linguagem ao invés de centrar-se sobre as 
competências genéricas desenvolvidas. Habilidades de 
pensamento de ordem superior como investigar, criticar, 
avaliar, justificar, resolver problemas, expandir, têm maior 
destaque na Austrália e nos EUA. 
Desenvolver a exatidão através da edição e de reescrever 
estão ausentes nos padrões do Brasil. O resumo e a pesquisa 
estão presentes tanto nos padrões americanos como nos 
brasileiros, mas ausentes nos australianos. Os padrões dos 
EUA especificam a escrita estendida e, na Austrália, 
desenvolver o estilo de escrita pessoal é um foco. Ambos 
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estão ausentes nos padrões brasileiros.  
Em geral, os padrões brasileiros no ano 10 são 
significativamente menos exigentes. 
 
Isto acima sugere que é necessária mais avaliação 
comparativa para assegurar a paridade com outros currículos. 

Cobertura dos 
princípios 
descritos na 
documentação 
preliminar e 
textos 
introdutórios? 

 É difícil avaliar a extensão que os padrões incorporam aos 
direitos descritos nos textos preliminares pelas razões 
explicadas na análise desta documentação.  No entanto, 
os contextos e oportunidades oferecidas aos estudantes 
em 'campos' da aprendizagem garantem que muitos dos 
direitos sejam cobertos.  

Comente em 
relação ao 
escopo e à 
sequência de 
ano 1 a 12.  
Estão faltando 
alguns conceitos 
/ ideias chave? 
Está incluído 
algum tópico 
inesperado / não 
usual? 
Algo está 
equivocado 
(mais cedo/mais 
tarde do que o 
esperado / 
usual)? 
 

 Uma característica comum de apresentação de currículos 
e padrões de linguagens é uma ênfase em diferentes 
modos de comunicação, embora estes não sejam 
ensinados isoladamente. O Brasil optou por estruturar o 
currículo em torno de seis campos ou áreas de 
experiência, ao invés de modos de comunicação.  

 No entanto, todos os aspectos principais, esperados em 
um currículo de linguagem, estão presentes: Comunicar-se 
eficazmente através da escrita, debate, discussão e 
apresentação; compreensão crítica e utilização das 
convenções de linguagem. Ouvir parece ser uma 
habilidade negligenciada. A maioria das referências à 
escuta (apenas 10 em todo o documento) está na fase 
inicial do ensino fundamental. 

 Os anos 1 a 3, com razão, incluem uma vertente adicional 
relativa à alfabetização - domínio do alfabeto, fonética, 
ortografia e caligrafia com alguma repetição 
(principalmente útil) para consolidação.  

 O campo ou área de experiência relacionada com o mundo 
do trabalho está ausente até o ano 10. Isto é muito tarde 

em comparação com outros países. 
 Todos os componentes da leitura estão presentes: 

estratégias de leitura; compreensão; literatura e pesquisa. 
Ler amplamente; a apreciação compreensiva e crítica do 
mundo através da leitura de textos é uma característica 
forte. No entanto, há menos ênfase em desfrutar a leitura e 
desenvolver a curiosidade.  

 Compreender como usar os recursos de biblioteca do G1; 
mas, isto parece um pouco mecânico e o engajamento à 
leitura e incentivar hábitos de boa leitura não são focos 
importantes, de início.  

 Há maior ênfase sobre refletir e avaliar a forma e o 
conteúdo do texto do que na recuperação de informações. 

 Escrever inclui planejamento e composição; no entanto, 
avaliar o próprio trabalho, edição, revisão e melhoria da 
escrita (ortografia, gramática e pontuação) para impacto e 
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precisão é subdesenvolvido. A palavra 'criar' é usada com 
frequência (50 vezes); mas, a inovação e o 
desenvolvimento do próprio estilo pessoal são 
negligenciados. 

 O ensino da escrita na fase inicial parece estar ausente 
(Isso pode ser um problema de tradução). 

 Embora a alfabetização visual seja enfatizada nos textos 
introdutórios, há evidência limitada de um foco no 
desenvolvimento das competências associadas.  

 O uso de qualificadores para expressar graus de precisão, 
fluência, coerência, confiança e independência são menos 
claros nos padrões brasileiros do que em outros currículos. 
Seria útil incluir uma indicação do nível de apoio, 
solicitação e orientação dos adultos e seus pares nas fases 
iniciais da aprendizagem de linguagens.  

 O engajamento com a história, a sociedade e o patrimônio 
literário através do estudo da literatura de diferentes 
épocas e culturas, e de diferentes gêneros está muito bem 
desenvolvido. 

 Apesar de o trabalho com os seus pares estar presente 
nos padrões brasileiros, há mais ênfase no trabalho em 
grupo e em pares tanto na Austrália como nos EUA. 

Há clara 
progressão da 
aprendizagem 
de ano para 
ano? 
Isso é uniforme-
mente equilibra-
do ao longo dos 
anos? 

 Há clara evidência de uma hierarquia de desenvolvimento 
de competências do ano 1 ao ano 12. 

 É difícil avaliar rapidamente o equilíbrio de ouvir, falar, ler e 
escrever devido ao layout escolhido. Parece haver um 
equilíbrio razoável em falar, ler e escrever. Ouvir é a 
exceção. Nos anos 11 e 12 o progresso em ouvir e falar 
está menos desenvolvido. 

As expectativas 
estão em 
consonância 
com outros 
comparativos 
internacionais? 

 As expectativas parecem abaixo dos currículos 
comparativos. É difícil julgar o nível de desafio na leitura 
sem uma especificação dos textos a serem lidos em cada 
ano. Da mesma forma, o nível de desafio para a escrita é 
muitas vezes dependente da complexidade da tarefa.  

 O uso de material de avaliação exemplar é usado em 
muitos países para garantir que os padrões sejam bem 
compreendidos. 
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Quaisquer 
outros 
comentários, por 
exemplo, em 
relação ao 
impacto 
potencial dos 
padrões sobre 
os resultados 
dos testes 
internacionais 
como o PISA, 
TERCE, TIMMS, 
PIRLS 

 Há uma ênfase na leitura no PISA. Em consonância com 
muitos outros países, o Brasil está buscando elevar o perfil 
da leitura.  O painel pode querer oferecer orientação aos 
professores em termos de complexidade do texto, incluindo 
idade/ano relativos aos textos recomendados.  

 A OCDE cita o desenvolvimento de bons hábitos de leitura 
e o envolvimento do aluno com textos fora da sala de aula 
como essencial para o bom desempenho nos testes PISA.  

 O desempenho do Brasil nos testes de leitura PISA, 
embora com melhora constante, sempre foi mais forte em 
reflexão e avaliação do que na obtenção de informação. O 
painel pode ter o desejo de considerar como criar o perfil 
deste aspecto da leitura.  

 É uma força que a habilidade de resumir seja uma 
característica dos padrões brasileiros. Um foco maior na 
habilidade do pensamento de ordem superior deveria 
preparar os estudantes para aplicar seu aprendizado de 
forma mais eficaz. 
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Padrões 
Nacionais 
para o Brasil  

Área : Matemática 

1. Comentários 
sobre os textos 
introdutórios 
para a área  
 

 A introdução é muito longa e excessivamente específica 
(por exemplo, alusões ao futebol e à caixa de sapato). 
Inclui princípios importantes para o ensino de matemática: 
os estudantes devem fazer matemática ('fazer as contas'); 
fazer conexões dentro da matemática e com a experiência 
dos alunos em todo o currículo e além da escola; 
desenvolver a compreensão conceitual; aprender 
matemática através de contextos desafiadores e 
significativos; pensamento lógico; e abstração progressiva. 
Também alude ao poder da matemática na sociedade, 
salientando que é um assunto da vida. 

 Valeria a pena condensar este material em duas seções 
1. o papel da matemática na sociedade e por que é 

importante para todos os estudantes – talvez com 
referência direta aos direitos fundamentais na 
introdução geral 

2. princípios para o ensino da matemática 

 Os objetivos seguem naturalmente a parte da introdução.  
No entanto, são um pouco confusos – racionalizando as 
características duas vezes - não tenho certeza se essa 
argumentação precisa ser separada – a argumentação e a 
justificativa podem ser adicionadas ao terceiro item e o 
quinto poderia ser retirado. O quarto ponto na 
comunicação poderia fazer referência específica ao uso de 
símbolos, gráficos e diagramas como só o idioma, 
enquanto o importante é limitado para a matemática. 

Sugestão: 
Isso implica trabalhar para obter esses objetos: 
o Estabelecer ligações dentro da área do componente 

curricular matemática e com outras áreas de 
conhecimento. 

o Resolver problemas, criando estratégias pessoais 
para a sua resolução e aplicar a matemática com 
imaginação e criatividade. 

o Ser capaz de raciocinar, fazer abstrações com base 
em situações concretas, bem como generalizações, 
organizações, argumentações, representações e 
justificativas. 

o Comunicação matemática pelo uso da língua, 
símbolos, gráficos e diagramas. 
 
 
 
 
 

 Há não há links para os direitos fundamentais, que 
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poderiam incluir alguns dos aspectos que se caracterizam 
nas introduções de matemática do ensino fundamental e 
do ensino médio. 

 Essas introduções incluem uma repetição da introdução 
abrangente e algum material adicional que estaria melhor 
na introdução; por exemplo, o uso da tecnologia, resolução 
de problemas, matematização (movendo-se a partir de um 
contexto na matemática e de volta outra vez) e as 
disposições gerais do aluno. Também incluem descrições 
de progressão nos 'eixos' do currículo: Geometria e 
Medida de Grandeza (Mensuração?) e Medida, Estatística 
e Probabilidades, Números e Operações, Álgebra e 
Funções. Acho que ‘tópicos’, ‘área’, ‘aspecto’, ‘elemento’ 
ou ‘tema’ podem ser melhores do que ‘eixos’.  

 A progressão é importante e se beneficiaria de sinalização 
mais clara; veja, por exemplo, como isso é feito no 
currículo australiano.  Existem novos objetivos para o 
ensino fundamental e para o ensino médio que não 
correspondem aos objetivos globais e apresentam novas e 
importantes ideias; por exemplo, atitude e disposição do 
estudante, trabalhar de forma colaborativa; a matemática e 
a responsabilidade social e o uso da tecnologia. O 
'Recurso a' no Ensino Médio, que objetiva sobre o uso da 
tecnologia, é inútil. 

 

2. Layout – 
clareza, 
facilidade de 
navegação e 
uso, em 
comparação 
com outras 
documentações 
de currículo 
nacional 

 Há muito texto denso. Embora haja muito valor, não é 
particularmente acessível. Há uma repetição considerável 
e as ideias importantes não estão claramente 
estabelecidas. Seria útil alguma reestruturação. O uso de 
tópicos, sub tópicos e itens seria útil a este respeito. 

 Um corte sério também é necessário para tornar este 
documento acessível a professores e outras partes 
interessadas.  

 

Objetivos de Aprendizagem para o componente curricular 

3. Layout –
clareza, 
facilidade de 
navegação e 
uso (incluindo 
avaliação) em 
comparação 
com outras 
documentações 
de currículo 
nacional 

 A lista de objetivos é esmagadora. Há 246 objetivos ao 
longo de 12 anos. Todos os objetivos têm peso igual?  
Parece que não – veja a distribuição que é resumida 
abaixo: 

  
Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Geometria 3 3 4 4 4 5 5 6 5 6 4 5 

Medidas e 
Grandeza 

3 4 4 6 4 3 4 3 4 3 2 1 

Estatística 
& 
Probabilida
de 

2 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 

Números & 
Operações 

2 5 6 7 7 8 7 6 4 4 3 2 
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Álgebra & 
Funções 

2 2 2 4 4 4 3 4 7 6 5 2 

Total 12 17 19 24 23 23 24 22 23 23 18 14 

 Existem expectativas de tempo diferentes para os 
diferentes anos? 

 Alguns dos objetivos exigiriam muito mais ensino do que 
outros. Talvez seja algo que possa ser considerado no 
próximo anteprojeto. 

 

4. Quantidade e 
qualidade dos 
objetivos 

 Existem muitos objetivos que, potencialmente, conspiram 
contra a aspiração de fazer conexões. Por exemplo, no 1º 
ano, Geometria MTMT1FOA003 descrever, comparar e 
indicar números de 2D, enquanto em álgebra 
MTMT1FOA012 organizar e ordenar objetos familiares 
e números de acordo com diferentes atributos. É só no 
2º ano MTMT2FOA016 que a classificação dos números 
de 2D é mencionada, embora isso seja necessário para o 
objetivo da álgebra do Ano 1. 

 Há uma boa ênfase na utilização de métodos mentais e 
calculistas através dos 1º, 2º e 3º anos. 

 No 3º ano, a multiplicação está ligada à adição repetida, 
matrizes retangulares e proporcionalidade 
(MTMT3FOA037). No 5º ano, a divisão e as frações estão 
explicitamente vinculadas (MTMT5FOA090).  

 É bom ver estatística e probabilidade, apresentando-se por 
todo o currículo. A referência ao uso de calculadoras e à 
tecnologia digital pode ser mais claramente incentivada ao 
invés de apresenta-las como uma alternativa. 

 A matemática precisa ser representada corretamente por 

exemplo × ao invés de x e em MTMT7FOA136 103, ao 
invés de 103 etc. 

 

5. Rigor dos 
objetivos em 
comparação 
com outros 
currículos de 
referência? 
 

 Enquanto os objetivos são geralmente claros e rigorosos, 
há algumas questões que se beneficiariam de uma análise 
mais aprofundada. Estes estão detalhados abaixo, 
organizados de acordo com suas rubricas «eixo». 

 
Geometria  

 No 2º ano, os alunos medem comprimentos, mas não 
encontram o perímetro até o 4º ano (MTMT4FOA055), 
comparando as áreas no 3º ano (MTMT3FOA036). Como 
uma medida composta, a área é um conceito muito difícil e 
é mais bem ensinada separadamente do perímetro, que é 
um aplicativo de comprimento e pode ser ensinado no 3º 
ano. Seria melhor deixar todo o trabalho sobre a área para 
o 4º ano. A separação da circunferência (7º ano) e a área 
delimitada por um círculo (8º ano) são consistentes com 
esta recomendação. 

 A introdução das transformações é muito precoce: 4º ano 
MTMT4FOA053 reflexão e tradução, embora não sejam 
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vetores (a melhor maneira de definir uma tradução 
inequivocamente), não são apresentadas até o 1o ano do 
Ensino Médio (MTMT1MOA193), enquanto a simetria não 
é mencionada até o 7º ano (MTMT7FOA124). Geralmente, 
é mais fácil para os alunos reconhecerem a simetria 
reflexiva então rotacional do que ao construir as 
transformações relativas. Inicialmente, é melhor trabalhar 
em propriedades da simetria e, em seguida, as 
transformações, garantindo que os conceitos distintos são 
compreendidos. 

 No 5º ano MTMT5FOA076, introduz coordenadas além de 
células de folha de cálculo confusas (que são semelhantes 
a jogos de batalha naval) com as coordenadas que 
definem um ponto. Observe que uma grade de referência 
também define um quadrado no mapa, não um ponto 
preciso. 

 A introdução de relações trigonométricas no 9º ano 
(MTMT9FOA169) parece prematura, particularmente 
quando os alunos não tiveram o teorema de Pitágoras, que 
é introduzido no 1o ano do Ensino Médio 
(MTMT1MOA195). Pode ser melhor introduzir o teorema 
de Pitágoras no 9º ano e deixar a trigonometria para 1º 
ano (ensino médio), para ser mais consistente com outros 
currículos. 

 
Grandeza e Medida  

 A referência a medidas de armazenamento de dados 
(MTMT8FOA154 e MTMT9FOA176) no 8º e 9º ano parece 
irrelevante para a matemática. 

 
Estatística e Probabilidade  

 O 8ª ano (MTMT7FOA136) parece um pouco tarde para 
introduzir a noção de média – por favor, note que mediana, 
modo e média são todas as médias e as limitações de 
cada uma precisa ser entendida para que sejam utilizadas 
eficazmente. O 8º ano (MTMT8FOA156) parece um pouco 
cedo para introduzir histogramas, a menos que sejam 
histogramas com iguais intervalos de classe – caso em 
que isso precisa ser dito. O intervalo (amplitude) não é 
mencionado até o 1o ano do Ensino Médio 
(MTMT1MOA204), que parece um pouco tarde. Embora 
valha a pena separar medidas de dispersão das medidas 
de tendência central (média), um ano seria suficiente. 

 No 2o ano do Ensino Médio, o desvio padrão e a variância 
são introduzidos como medidas de dispersão. Valeria a 
pena incluir o intervalo interquartil mais cedo no currículo, 
como uma ainda mais sofisticada, masfacilmente 
entendida medida de propagação associada à mediana 
antes de introduzir o desvio-padrão, que é uma medida de 
propagação associada com a média. Surpreendentemente, 
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os quartis são mencionados no 3º ano do Ensino 

Médio(MTMT3MOA242). 
 

 
Números e Operações 

 No 2º ano MTMT2FOA026 inclui 24=18+6, mas não 29-
5=18+6; o último ajuda melhor a reforçar o entendimento 
do sinal de igual 

 O desenvolvimento de casas decimais é bastante rápido 
no 4º ano, décimos e centésimos (MTMT4FOA071) e 
milésimos no 5º ano (MTMT5FOA089). Particularmente, 
como a principal aplicação de 3 casas decimais é na 
conversão de unidades métricas de medida que não 
acontece até o 6º ano (MTMT6FOA104)  

 É bom ver a referência para o uso de calculadoras para 
percentagens (MTMT5FOA092) e cálculos com números 
racionais (MTMT5FOA093 e MTMT5FOA094). No entanto, 
os ganhos e perdas ocorrem no 4º ano (MTMT4FOA059) e 
como geralmente são representados como porcentagens, 
poderiam ser atrasadas em um ano, e envolver cálculos 
complexos. 

 Os números reais não são mencionados até o 9º ano 
(MTMT9FOA180), mas encontram a circunferência no 7º 
ano (MTMT7FOA130), assim como a 'extração de raiz' 
(MTMT7FOA137). Ambos levam a números irracionais. 
Números irracionais ou números reais precisam ser 
mencionados no 7º ano para consistência e coerência. 

 Não está claro por que o trabalho em juros compostos, no 
1o ano do Ensino Médio (MTMT1MOA208), deve ser feito 
com e sem a tecnologia digital. A tecnologia digital permite 
a exploração de contextos realistas. 

  
Álgebra e Funções 

 As equações e expressões quadráticas são introduzidas 
no 8º e 9º ano, mas não há nenhuma referência aos 
gráficos que podem ajudar a desenvolver a compreensão 
e fazer conexões entre os números, símbolos e gráficos, 
particularmente a compreensão da relação entre a 
representação gráfica e a solução das equações. Dada a 
moderna tecnologia digital, parece um descuido não ter 
incluído representações gráficas. Observe que isso 
acontece para equações lineares simultâneas no 9º ano 
(MTMT9FOA185). Os gráficos de funções quadráticas são 
mencionados no 1o ano do Ensino Médio 
(MTMT1MOA214), ao lado de transformações de funções.  

6. Cobertura 
dos princípios 
descritos na 
documentação 
preliminar e 

 A cobertura dos princípios descritos na documentação 
preliminar e nos textos introdutórios é modesta. Resolver e 
criar problemas é usado 33 vezes nos objetivos, mas, 
principalmente, no contexto da matemática por si. Há 
alguma menção de aplicações financeiras, mas sem 
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textos 
introdutórios? 

referência ao desenvolvimento das disposições pessoais, 
conhecidas por serem essenciais na tomada de decisões 
financeiras sólidas. O uso das tecnologias digitais é 
mencionado 20 vezes, mas há nove em que é 
acompanhado pela frase 'com ou sem', que parece inútil, 
conforme dá permissão para não usar a tecnologia digital. 

 Apenas no 3o ano do Ensino Médio há mais referência à 
aplicação da matemática. 

7 Há coerência 
dentro de cada 
ano? 

 Os anos são sobretudo coerentes. No entanto, existem 
algumas inconsistências que estão resumidas abaixo. 
Alguns dos exemplos dados no tópico 5 acima, para 
ilustrar questões relacionadas com rigor, também são 
relevantes para esta seção. 

 Conforme mencionado acima, no 1º ano, Geometria 
MTMT1FOA003 descrever, comparar e indicar números 
de 2D, enquanto Álgebra MTMT1FOA012 organizar e 
ordenar objetos familiares e números de acordo com 
diferentes atributos. É só no 2º ano MTMT2FOA016 que 
a classificação dos números de 2D é mencionada, embora 
isso seja necessário para o objetivo da álgebra do Ano 1. 

 Os ângulos não são mencionados até o 4ª ano 
(MTMT4FOA052), com o reconhecimento de um ângulo 
reto. Mas as crianças precisem reconhecer ângulos retos 
para serem capazes de contar o tempo para o quarto mais 
próximo de uma hora em um relógio analógico, no 3º ano 
(MTMT3FOA037). O ângulo, como uma medida de volta, 
não é mencionado. 

 A introdução das transformações é muito precoce: a 
reflexão e tradução do 4º ano MTMT4FOA053, embora 
vetores (a melhor maneira de definir uma tradução 
inequivocamente) não sejam introduzidos até o 1o ano do 
Ensino Médio (MTMT1MOA193), enquanto a simetria não 
é mencionada até o 7º ano (MTMT7FOA124). Geralmente, 
é mais fácil para os alunos reconhecerem a simetria 
reflexiva então rotacional do que construir as 
transformações afins. Inicialmente, é melhor trabalhar em 
propriedades da simetria e, em seguida, em 
transformações, garantindo que os conceitos distintos 
sejam compreendidos. 

 É bom ver a referência para o uso de calculadoras para 
percentagens (MTMT5FOA092) e cálculos com números 
racionais (MTMT5FOA093 e MTMT5FOA094). No entanto, 
ganhos e perdas ocorrem no 4º ano (MTMT4FOA059) e 
como geralmente são representados como porcentagens 
podem ser atrasados um ano e podem envolver cálculos 
complexos. 

 Números reais não são mencionados até o 9º ano 
(MTMT9FOA180), mas calcular a circunferência é no 7º 
ano (MTMT7FOA130), como a 'extração de raiz' 
(MTMT7FOA137). Ambos levam a números irracionais. 
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Números irracionais ou números reais precisam ser 
mencionados no 7º ano por consistência e coerência.  

 O 8º ano (MTMT7FOA136) parece um pouco tarde para a 
introdução de noção de média – por favor, note que 
mediana, modo e média são todas médias e as limitações 
de cada uma precisa ser entendida para que sejam 
utilizadas eficazmente. O 8ª ano (MTMT8FOA156) parece 
um pouco cedo para introduzir histogramas, a menos que 
sejam histogramas com intervalos de classe iguais – caso 
em que é necessário dizer isso. O intervalo (amplitude) 
não é mencionado até o 1o ano do Ensino Médio 
(MTMT1MOA204), o que parece um pouco tarde. Visto 
que vale a pena separar medidas de dispersão das 
medidas de tendência central (médio), um ano seria 
suficiente. 

 As equações e expressões quadráticas são introduzidas 
no 8º e 9º ano, mas não há nenhuma referência aos 
gráficos que podem ajudar a desenvolver a compreensão 
e fazer conexões entre os números, símbolos e gráficos. 
Em particular, compreender a relação entre a 
representação gráfica e a solução de equações. Dada a 
moderna tecnologia digital, parece um descuido não ter 
incluído as representações gráficas. Observe que isso 
acontece com equações lineares simultâneas no 9º ano 
(MTMT9FOA185). Os gráficos de funções quadráticas são 
mencionados no 1o ano do Ensino Médio 
(MTMT1MOA214), ao lado de transformações das 
funções.  

 No 2o ano do Ensino Médio, o desvio padrão e a variância 
são apresentados como medidas de dispersão. Valeria a 
pena incluir o intervalo interquartil anteriormente no 
currículo, como uma medida de propagação mais 
sofisticada, ainda facilmente entendida, associada à 
mediana antes de introduzir o desvio-padrão que é uma 
medida de propagação associada com a média. 
Surpreendentemente, os quartis são mencionados no 3o 
ano do Ensino Médio (MTMT3MOA242). 

8. Comentário 
sobre o escopo 
e a sequência 
do ano 1 ao 12. 
Estão faltando 
alguns 
conceitos / 
ideias? 
 

 Por favor, veja o comentário acima, no qual o 
sequenciamento parece ter errado em estatística, álgebra, 
geometria e medidas. 

 Em estatística, o uso de diagramas de caixa e de 
filamentos está faltando e há falta de clareza em torno dos 
'histogramas'. Sugiro que a primeira menção deva ser de 
histogramas com intervalos de classe iguais. 

9. A progressão 
da 
aprendizagem 
está 

 Por favor, veja o comentário acima sobre o número de 
objetivos, em diferentes anos. As expectativas gerais não 
parecem inapropriadas; mas, depende de quanto tempo 
será alocado para a matemática em cada ano. 
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uniformemente 
equilibrada ao 
longo dos 
anos? 

10. 
Expectativas 
em 
consonância 
com outros 
comparativos 
internacionais? 

 As expectativas estão, geralmente, em linha com os 
comparativos, exceto para:  

o ângulos e contar o tempo no relógio analógico;  
o introdução de medidas estatísticas de tendência central e 

de dispersão;  
o simetria e transformações;  
o três casas decimais e conversão entre unidades métricas,  
o introdução do teorema de Pitágoras e trigonometria;  
o manipular expressões quadráticas, resolver equações 

quadráticas e gráficos de expressões quadráticas;    
o medidas de tendência central e de dispersão em 

estatística. 

11. Quaisquer 
outros 
comentários, 
por exemplo, 
em relação aos 
testes 
internacionais 
tais como PISA, 
TERCE,TIMMS, 
PIRLS 

 O processo de matematização é a chave para o quadro do 
PISA para matemática. Como tal, recomendo incluir o 
diagrama abaixo e mover o comentário, que está 
atualmente tanto no preâmbulo do ensino fundamental 
como no do ensino médio, para a introdução abrangente.  

 
(http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%20201

5%20Mathematics%20Framework%20.pdf) 
  

               

 
 
 
 

 
 
 
 

Área: Ciências –1 ao 9 ano da Escola Fundamental 
Comentários sobre os 
textos introdutórios 
para a área e para o 
componente curricular 

 Introdução à Área: Ciências Naturais é texto 
contínuo que traz vários pontos valiosos e abrange 
três questões – a importância das Ciências, o 
currículo e a abordagem de ensino. Valeria a pena 
organizar o texto sob esses três sub-tópicos, uma vez 
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que as principais mensagens são mais facilmente 
transmitidas. Um diagrama ajudaria, mostrando 
Ciências Naturais combinadas no Ensino 
Fundamental, seguida por ciências separadas no 
ensino médio. 

 Os quatro eixos são claros, lógicos e consistentes 
com a prática internacional. O quarto eixo 'Linguagem 
das Ciências Naturais' (Por que não apenas 
'Linguagem da Ciência'?) é uma adição valiosa que 
pode ajudar os alunos a superarem uma barreira 
generalizada para uma aprendizagem eficaz de 
Ciências. 

 Apresentar esses eixos em uma tabela os faria 
destacarem-se do texto e sublinharem a sua 
importância. 

 É melhor reorganizar a ordem do eixo 2 para 'Social, 
Cultural e Contextos Históricos', para que à 
relevância do dia presente seja dada prioridade maior 
do que a história da Ciência. 

 Todos os 'Objetivos Gerais' valem a pena. Seria bom 
se os leitores pudessem determinar de onde estes 
vêm; por exemplo, se estão ligados aos 'direitos' na 
introdução geral ou se têm um foco puramente em 
Ciência. Presumivelmente, eles se aplicam às 
Ciências durante todo o ensino fundamental e médio, 
vale a pena salientar. 

 Também é potencialmente confuso que a palavra 
«objetivos» seja usada aqui para estes objetivos 
abrangentes da Ciência quando é também usado na 
introdução geral para os objetivos de aprendizagem 
específicos. 

 

Layout – clareza, 
facilidade de 
navegação e uso, em 
comparação com 
outras 
documentações de 
currículo nacional 

 Grande parte do texto contínuo abrange alguns 
pontos muito importantes, muitas vezes separados 
por vírgulas em longas listas. Normalmente, a 
documentação de Currículo Nacional destina-se a 
uma ampla gama de partes interessadas, incluindo os 
empregadores, os pais e alunos, bem como 
profissionais da educação e, portanto, precisa ser tão 
acessível quanto possível. Organizar a informação 
através do uso de pontos indicativos; tabelas ou 
diagramas podem muitas vezes proporcionar maior 
clareza. 

 Onde o texto contínuo é necessário, pode-se torna-lo 
mais acessível com sub-temas ou o uso de palavras-
chave em negrito que orientem sua sequência lógica 
e ajudem os leitores a compreender mais facilmente 
o "quadro geral". 

 Não está claro a que componentes o '2. 



  33 

COMPONENTES CURRICULARES DE CIÊNCIAS' 
se refere. Grande parte do texto dessa seção fornece 
uma interpretação mais profunda da cobertura de 
cada um dos quatro eixos  

 A seção termina com um curto parágrafo que introduz 
as ‘unidades de conhecimento', mas não fornece uma 
explicação sobre a lógica por trás da escolha desses 
seis títulos. Estes são os 'componentes curriculares'?  

 Novamente, seria útil um diagrama, mostrando a 
relação entre os objetivos gerais, os objetivos de 
escola primária, os eixos, os componentes do 
currículo e as unidades de conhecimento. Uma 
definição clara de cada termo também ajudaria a 
compreensão. 

 Outro gráfico útil pode mostrar como as seis unidades 
de conhecimento se relacionam com os temas 
estudados no Ensino Médio.  

 O texto que descreve a cobertura de cada unidade do 
conhecimento é uma lista que poderia ser mais bem 
apresentada em uma tabela ou com itens. 

 É conveniente que cada unidade de conhecimento 
não seja ensinada em cada ano; mas valeria a pena  
afirmar isso claramente ao invés de deixar para o 
leitor descobrir. Existe uma lógica por trás de qual 
unidade de conhecimento escolhida para estudo, em 
cada ano?  

Objetivos de Aprendizagem para o componente curricular 

Layout – clareza, 
facilidade de 
navegação e uso 
(incluindo avaliação) 
em comparação com 
outras 
documentações de 
currículo nacional 

 Ao contrário da introdução geral e das seções de 
Linguagens e Matemática, Ciência refere-se a 
«Unidades de Conhecimento» e 'Componentes do 
Currículo de Ciências' ao invés de 'Objetivos'. Isto é 
positivo, tendo em vista que evita o uso excessivo da 
palavra 'objetivos' em mais de um nível de 
organização do currículo, mas seria sensato ter 
consistência em todas as áreas de conhecimento. 

 No momento em que os currículos, em todo o mundo, 
estão sendo reconfigurados para realçar a 
importância das competências ao lado do 
conhecimento, o uso do termo 'unidades de 
conhecimento' pode ser tomado para sugerir a 
satisfação com o status quo. Inevitavelmente, alguns 
professores estão relutantes em aceitar a mudança e 
eles precisam ser incentivados a adotar abordagens 
mais modernas. 'Unidades de Aprendizagem' pode 
ser um termo melhor. 

 Os códigos de onze dígitos, que se referem a cada 
objetivo de aprendizagem, parecem 
desnecessariamente complexos. 

 Os exemplos utilizados para ilustrar cada objetivo de 
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aprendizagem são úteis, mas há o perigo de que 
venham a ser considerados normativos. Uma 
maneira de se proteger disso é oferecer uma gama 
de exemplos, mas isso é exigente para os redatores. 

 'Exemplos' não são sempre uma descrição 
apropriada para o que segue. Alguns dos exemplos 
fornecidos sugerem ideias para o modo como os 
professores podem abordar um tópico, considerando 
que, em outros casos, o exemplo é uma expansão 
específica da aprendizagem esperada relativa ao 
objetivo. 

 Uma tabela, mostrando quais unidades de 
conhecimento são ensinadas em cada ano, 
apresentaria uma visão útil para que os leitores 
possam ver, à primeira vista', o equilíbrio de cada um 
em cada ano, e o quadro geral. Esta é uma prática 
comum na maioria dos países. Com as unidades 
listadas como estão neste momento, o leitor tem de ir 
para frente e para trás nos anos, para encontrar 
essas informações. (Ver abaixo os comentários de 
‘escopo e sequência’).  

 A maneira como cada unidade de conhecimento tem 
cada um de seus quatro eixos listados abaixo, o título 
da unidade torna difícil acompanhar o 
desenvolvimento lógico de ano para ano. É muito 
mais fácil de obter uma visão geral do escopo e da 
sequência quando a aprendizagem é apresentada em 
uma tabela, como na maioria dos países.  

Quantidade e 
qualidade dos 
objetivos 

 O número de unidades de conhecimento é três por 
ano e o número total dos objetivos depende de 
quantos cada unidade contém. 

 O número de objetivos é amplamente consistente de 
ano para ano; por exemplo, no ano 3 há 17 objetivos 
de aprendizagem; no ano 6, existem 21 e no ano 9 há 
21. Isso precisa ser cruzado com o tempo de aula 
disponível, tendo em conta o nível de maturidade dos 
alunos em cada ano. 

 O grau de complexidade dos objetivos, em termos de 
demandas de conhecimento, mostra progressão 
constante e adequada de ano a ano. 

 Uma proporção significativa dos objetivos exige mais 
do que simplesmente conhecer e compreender. Por 
exemplo, os alunos deverão construir, correlacionar, 
comparar e interpretar. Seria bom aumentar o saldo 
desses objetivos de pensamento de ordem superior e 
garantir aplicar, analisar, criar e avaliar que estão 
todos bem representados. 

 A gama de objetivos de tópicos complexos 
(geralmente relacionados ao conhecimento 
conceitual) através de objetivos para atividades 
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pontuais (muitas vezes sob os eixos de processos de 
pesquisa e de linguagens). Portanto, alguns dos 
objetivos exigiriam um longo período de tempo para 
ensinar, enquanto outros podem ser cobertos em 
uma única aula ou até menos. 

 Muitos dos processos de objetivos de pesquisa e de 
linguagem podem ser abordados simultaneamente 
com o ensino de objetivos de conhecimentos 
conceituais relacionados. A orientação deve sublinhar 
a importância e o valor de uma abordagem integrada. 

Rigor dos objetivos 
em comparação com 
outros currículos de 
referência? 
Os objetivos implicam 
suficiente 
profundidade de 
aprendizagem? 
 
 

 Existem seis unidades de conhecimento. Em linhas 
gerais, quatro delas são biológicas (U2, U3, U6 U5); 
uma diz respeito à Ciência da Terra (U4) e uma de 
Química e Física (U1). Isto significa que, em relação 
ao currículo de referência, Química (Q) e Física (F) 
estão sub-representadas em comparação à Biologia 
(B), em termos de sua proporção de objetivos de 
aprendizagem. Isto tem sido abordado, em parte, 
através da mistura de temas F e Q em unidades de 
B, como 'equilíbrio' e 'reflexão e refração de luz' em 
'Sentidos, Percepção e Interações'.  

 O rigor da preparação do ensino fundamental para 
Física e Química do ensino médio precisa ser 
examinado de perto, tanto em termos de 
profundidade da aprendizagem dos tópicos que estão 
incluídos como em termos da cobertura do tópico. 

Cobertura dos 
princípios (direitos) 
descritos na 
documentação 
preliminar e nos 
textos introdutórios? 
 

 Não há nenhuma referência específica aos direitos 
nesta seção, embora alguns elementos dos direitos 
sejam abordados nos objetivos de aprendizagem, tais 
como: 

o Debater ideias 
o Saúde e bem-estar 
o Comunicação (através da linguagem da Ciência) e 

uso de recursos de informação 
o Ganhar experiências individuais e coletivas, através 

de práticas físicas e intelectuais... em ciências 
naturais. ... Desenvolver critérios para mobilizar o 
conhecimento 

o Fazer correlações entre conceitos e procedimentos 
o Debater e desenvolver ideias sobre a constituição e 

evolução da vida, a terra e o universo, e ...entre os 
seres humanos e a natureza..., bem como questionar 
o significado da vida humana e gerar hipóteses sobre 
o futuro da natureza e da sociedade 

 Não está claro se os direitos forneceram orientação 
na escrita dos objetivos de aprendizagem, e foram 
incluídos como resultado, ou se esses elementos dos 
direitos foram incluídos por acaso. 

Equilíbrio de 
conhecimento, 

 Estabelecer a aprendizagem sob os títulos de quatro 
eixos garante que há um foco no conhecimento e na 
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compreensão, 
habilidades e 
competências? 

compreensão (Conhecimento Histórico e Conceitual, 
Social e Contextualização Social e Cultural) e em 
habilidades (Linguagem de Pesquisa de Processos). 

 Não parece haver qualquer orientação geral clara no 
que diz respeito às suas competências a serem 
abordados nas unidades de conhecimento. 
Consequentemente, a abordagem das competências 
é casual. Muitos dos objetivos de linguagens têm um 
foco claro no desenvolvimento da comunicação. Há 
alguma evidência de resolução de problemas, do 
pensamento crítico e da criatividade, mas não parece 
ser uma abordagem coerente para enfrentar estas 
competências. 

Há coerência dentro 
de cada ano? 

 A aprendizagem através dos quatro eixos dentro de 
cada unidade de conhecimento é claramente 
coerente, na maioria dos casos.  

 Não há nenhuma evidência para sugerir que houve 
uma abordagem coordenada para a seleção das três 
unidades de conhecimento abordadas em cada ano. 

Comentário sobre o 
escopo e a sequência 
do ano 1 a 12.  
Estão faltando alguns 
conceitos/ideias 
chave? 
Algum tópico não 
esperado/não usual 
está incluído? 
Algo está fora do 
lugar (antes/depois do 
esperado/usual)? 
O escopo é 
comparável com 
comparativos 
internacionais? Existe 
alguma indicação de 
sobrecarga ou de falta 
de profundidade? 
 

 Há uma correspondência ampla com o escopo e a 
sequência de comparativos internacionais no sentido 
de que a cobertura do tópico na versão preliminar 
ocorre aproximadamente na mesma fase em 
comparativos internacionais. No entanto, a estrutura 
proposta leva a algumas inconsistências marcadas.  

 O fato de que cada ano inclui apenas três das seis 
unidades de conhecimento significa que cada um só 
é revisitado de vez em quando. Talvez fosse melhor 
estruturar os padrões de forma diferente, para que 
alguns possam ser ensinados sem pausas longas. A 
sequência pode ser apropriada, mas se há uma 
lacuna muito antes de uma unidade ser revisitada, os 
estudantes podem esquecer a aprendizagem prévia 
antes de terem a chance de construir sobre ela. Por 
exemplo, no ano 3, três unidades versam sobre 
temas biológicos como dois dos três no ano 4, e dois 
dos três no ano 5. Isso significa que os alunos não 
revisitar 'Materiais, Substâncias e Processos' entre o 
ano 2 e o ano 7. 

 Onde existem estas lacunas,existem discrepâncias 
em termos do que é coberto quando. Países de 
comparação internacional cobrem alguma química, 
um pouco de física, alguma biologia e alguma ciência 
da terra e do espaço em cada ano. Isso significa que, 
nesses projetos de padrões, vários temas são 
cobertos mais cedo ou mais tarde do que em países 
comparativos.  

 O fato de que os tópicos de Biologia estão sobre 
representados em comparação os tópicos de Química e 



  37 

Física resulta em maior profundidade em Biologia e em 
aprendizagem mais rasa em Química e Física. 

 Alguns dos tópicos de química e física que estão sub-
representados ou ausentes desde os padrões da 
escola fundamental são as reações químicas, força e 
movimento, energia, transformação de energia, 
ondas, eletricidade e magnetismo, estrutura 
atômica/teoria da partícula/átomos. 

 Os tópicos de Biologia estão bem cobertos. Uma 
exceção é a diversidade da vida e a classificação de 
animais e plantas. 

Há clara progressão 
de aprendizagem de 
ano para ano? 
Isso é equilibrado 
uniformemente ao 
longo dos anos? 
 

 Como dito acima, o grau de complexidade dos 
objetivos em termos de conhecimento e 
compreensão mostra progressão constante e 
adequada ano a ano. 

 Há pouca evidência de progressão no sentido do 
pensamento de ordem mais elevada dentro ou entre 
os anos. Em termos de pensamento, os objetivos 
mais desafiadores devem exigir mais do que a 
memorização e compreensão, e devem desafiar os 
alunos a aplicar, analisar, criar e avaliar. Este 
pensamento de ordem superior pode ser 
desenvolvido a partir do 1º ano, com as tarefas sendo 
adaptadas e o grau de desafio sendo aumentado 
como estudantes maduros.  

 Os objetivos devem ser revisitados e revisados para 
se assegurar de que o pensamento de ordem 
superior dos alunos seja progressivamente 
desenvolvido.  

 Esta abordagem deve ser considerada juntamente 
com a incorporação das competências gerais nos 
objetivos. 

 

Expectativas em 
consonância com 
outros comparativos 
internacionais? 

 Conforme descrito em 'Rigor' acima, as expectativas 
estão amplamente em consonância com respeito a 
esses tópicos comuns a ambos os projetos de 
padrões e currículos comparativos. 

Onde as expectativas não são comparáveis é em 
termos dos tópicos de Química e Física, que não 
são cobertos em projetos de padrões do Brasil. 

Quaisquer outros 
comentários, por 
exemplo, em relação 
ao impacto potencial 
dos padrões sobre os 
resultados dos testes 
internacionais tais 
como 
PISA,TERCE,TIMMS, 

 O foco nos testes do PISA em aplicação da 
aprendizagem e a crescente tendência para 
desenvolver e avaliar competências globais 
sublinham a importância de assegurar que os alunos 
são capazes, além de instruídos.  

 A importância do conhecimento é claramente 
expressa nestes padrões.  

 Os eixos processos/pesquisa e aprendizado 
linguagens envolvem o engajamento em ativo, mas 
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PIRLS 
 

não há uma estratégia claramente expressa para o 
desenvolvimento progressivo das habilidades e 
competências. Como efeito, não há uma lista geral de 
competências para as áreas de conhecimento 
abordarem coletivamente. Sem isso, não pode haver 
uma abordagem coordenada de todo o currículo para 
desenvolvimento da competência. 
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Padrões 
Nacionais para 
o Brasil  

Área : Ciência do Ensino Médio - Biologia 

Comentários sobre 
os textos 
introdutórios para 
a área  

 A introdução geral ‘Ciências Naturais no Ensino 
Médio’ explica e justifica, de forma muito desmedida, a 
divisão da ciência elementar em três ciências separadas. 
Termina com o importante ponto sobre a aplicação da 
aprendizagem. 

 A seção 'Propósitos das Ciências Naturais no Ensino 
Médio' é amplamente consistente com os 'Objetivos 
Gerais da Área', apresentados em relação à ciência 
elementar. Por que deram títulos diferentes e por que os 
repetiram, se pretendem ser a mesma coisa?  Seria bom 
se os leitores fossem informados de onde vêm; por 
exemplo, se estão ligados aos 'direitos' na introdução 
geral, ou se têm um foco puramente em Ciência. 

 Não há nenhuma referência à parte das Ciências, no 
currículo como um todo, tal como contribuindo para uma 
abordagem comum para os 'direitos' ou o 
desenvolvimento de competências ou habilidades 
interdisciplinares. 

Layout – clareza, 
facilidade de 
navegação e uso, 
em comparação 
com outras 
documentações de 
currículo nacional 

 Tal como acontece com a ciência fundamental, o texto 
introdutório não tem estrutura orientando, tal como 
rubricas, itens ou uso de texto em negrito. Os leitores só 
encontram a sua(s) finalidade(s) lendo toda a seção. O 
texto contínuo não ajuda os leitores a navegarem pelo 
documento. 

 O termo “Componente Curricular” é usado de forma 
diferente no Ensino Médio, onde cada uma das três 
ciências, em separado, é chamada como componente 
curricular. Seria bom haver consistência. 

Objetivos da Aprendizagem para o componente curricular Biologia 

Layout – clareza, 
facilidade de 
navegação e uso, 
em comparação 
com outras 
documentações de 
currículo nacional  

 O texto sob o título 'Componente curricular – Biologia' 
também é muito prolixo. Introduz os quatro eixos, que 
são consistentes com a ciência elementar 
(Conhecimento conceitual, Processos e práticas de 
pesquisa, Linguagem e Contextualização Histórica, 
Social e Cultural) e com a prática internacional, mas não 
explica nem mesmo menciona que estes são 'eixos'. 

 Talvez seja melhor reorganizar a ordem dos 4 eixos 
(eixo 2 na ciência elementar?) para 'Contextos Social, 
Cultural e Históricos' para que relevância atual dê 
prioridade maior do que a da história da ciência. 

 Esta seção define três critérios novos (incluir o 
conhecimento conceitual..., Permitir uma gradual..., 
Observar como um todo...) para a organização das 
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unidades de conhecimento. Estes não são usados em 
Física ou Química. Esses critérios se sobrepõem aos 
quatro eixos, em que o primeiro critério diz respeito tanto 
ao assunto como ao conhecimento prático.  Não é 
claramente explicado como estas diferentes formas de 
organização das unidades de conhecimento relacionam-
se entre si. 

 O significado do termo 'unidade de conhecimento' 
também precisa ser explicado antes do critério para sua 
organização ser apresentada. 

  Ao mesmo tempo em que os currículos em todo o 
mundo estão sendo reconfigurados para realçar a 
importância das competências ao lado do conhecimento, 
o uso do termo 'unidades de conhecimento' pode ser 
tomado para sugerir a satisfação com o status quo. 
Inevitavelmente, alguns professores estão relutantes em 
aceitar a mudança e precisam ser incentivados a adotar 
abordagens mais modernas. 'Unidades de 
Aprendizagem' pode ser um termo melhor. 

 O termo 'Objetivo de aprendizagem' não é apresentado 
ou explicado.  

 O texto que descreve a abrangência de cada unidade do 
conhecimento é uma lista que poderia ser mais bem 
apresentada em uma tabela ou como pontos indicativos. 

 Após o colapso do componente curricular em sete 
unidades de conhecimento ser brevemente descrito, 
segue-se uma explicação sobre o 'Objetivos 
relacionados com a progressão e a recursividade'. Isto 
descreve boas práticas pedagógicas em termos de 
revisitar e consolidar a aprendizagem. É muito incomum 
para um documento de padrões, estabelecer uma 
classificação rígida das etapas no processo de 
aprendizagem (I, SW, C, R) tal como apresentado aqui. 
Esta seção / essas categorias não aparecem em Física e 
Química. 

 São onze os exemplos de como essa progressão e os 
passos de recursividade aplicam-se e se desenvolvem 
entre os anos, dentro de um número de unidades de 
aprendizagem. Não há explicação em relação a se são 
exemplos selecionados ou se representam as únicas 
partes do currículo de Biologia, que são revisitadas, e a 
complexidade da organização da aprendizagem. 

 É importante considerar a complexidade da organização 
da aprendizagem e se tal grau de complexidade é 
necessário (unidades de conhecimento, objetivos da 
aprendizagem, eixos, critérios de organização da 
unidade, categorias de progressão e de recursividade). 

 Se for necessário e mesmo se for simplificado, é preciso 
haver uma representação gráfica de como se relacionam 
os diferentes níveis da organização. Os leitores não 
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deveriam destrinchar o complexo significado do texto 
contínuo. 

 Os exemplos utilizados para ilustrar cada objetivo de 
aprendizagem são úteis, mas há o perigo que venham a 
ser considerados normativos e, portanto, limitem a gama 
de exemplos e técnicas utilizadas. Uma maneira de se 
proteger contra isso é oferecer uma gama de exemplos, 
mas isso é exigente para os escritores. 

 'Exemplos ' não é sempre uma descrição apropriada 
para o que segue. Alguns dos exemplos fornecidos 
sugerem ideias para os professores da maneira com que 
podem abordar um tópico, considerando que, em outros 
casos, o exemplo é uma expansão específica da 
aprendizagem esperada relativa ao objetivo. Talvez isto 
deva aparecer como duas sub-seções distintas. 

 Uma tabela, mostrando quais unidades de conhecimento 
são ensinadas em cada ano, apresentaria uma visão útil 
para que os leitores possam ver, à primeira vista', o 
equilíbrio de cada um em cada ano, e o quadro geral. 
Esta é uma prática comum na maioria dos países. Com 
as unidades listadas como estão neste momento, o leitor 
tem de ir para frente e para trás nos anos, para 
encontrar essas informações. (Ver abaixo os 
comentários de ‘escopo e sequência’) 

 Há um potencial considerável de sobreposição entre os 
aspectos ambientais das unidades 2 e 7, e é importante 
que isto não se torne uma duplicação supérflua. 

 A maneira como cada unidade de conhecimento tem 
cada um de seus quatro eixos listados abaixo, o título da 
unidade torna difícil de acompanhar o desenvolvimento 
lógico de ano para ano. É muito mais fácil de obter uma 
visão geral do escopo e da sequência quando a 
aprendizagem é apresentada em uma tabela, como na 
maioria dos países. 

Quantidade e 
qualidade dos 
objetivos 

 O número de objetivos é consistente nos três anos (19, 
18, 19), embora o âmbito dos objetivos seja 
diversificado, com alguns que exigem muito mais tempo 
para ensinar do que outros. Uma estimativa do tempo 
necessário para cada um e a exigência de tempo em 
geral ajudaria a tornar isto uma comparação mais 
valiosa. 

 A grande maioria dos objetivos está na extremidade 
inferior de rigor, pelo menos em termos de sua 
formulação em relação ao pensamento (saber e 
compreender), embora existam alguns que demandam  
pensamento de ordem superior (aplicar, analisar, criar, 
avaliar etc.). Este equilíbrio é melhor na ciência 
elementar e deve ser abordado no segundo projeto. 

 Os códigos de onze dígitos, que se referem a cada 
objetivo de aprendizagem, parecem desnecessariamente 
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complexos. 

 Muitos dos processos/pesquisa e objetivos de linguagem 
poderiam ser abordados simultaneamente com o ensino 
dos objetivos de conhecimentos conceituais relativos. A 
orientação deve sublinhar a importância e o valor de 
uma abordagem integrada. 

 Alguns dos objetivos de aprendizagem precisam ser 
reexaminados em termos de se eles estão alinhados 
com o eixo correto. Por exemplo, CNBI1MOA019. 
Interpreta gráficos filogenéticos... é classificado no eixo 
de Linguagens, quando, na verdade, é um processo.  

 Alguns precisam ser reexaminados em relação à 
precisão do texto, por exemplo, CNBI1MOA009. 
Entender que as teias alimentares contribuem para a 

estabilidade das comunidades. As teias alimentares 
representam relações de alimentação, considerando que 
as inter-relações complexas em comunidades 

contribuem para a estabilidade. 
 Alguns objetivos precisam ser verificados por duplicação, 

ao invés de progressão. Por exemplo, em 
CNBI1MOA009, no ano 1, os estudantes examinam 
cadeias alimentares e analisam o impacto da remoção 
de algumas espécies. Parecem estar fazendo a mesma 
coisa em CNBI3MOA019, no ano 3. 

  

Rigor dos objetivos 
em comparação 
com outros 
currículos de 
referência? 
 

 Em termos de alcance e sincronismo de diferentes 
tópicos, os padrões estão amplamente em consonância 
com os países de comparação internacional. 

 Veja o comentário acima relativo ao pensamento de 
ordem superior. Um currículo moderno deve exigir muito 
mais do que o recall para exames, de forma que é 
preciso que haja um foco claro no desenvolvimento das 
competências dos alunos e aprofundamento do 
conhecimento do assunto no processo. 

Cobertura dos 
princípios descritos 
na documentação 
preliminar e textos 
introdutórios? 

 Não há nenhuma referência específica aos direitos nesta 
seção e nenhuma indicação de que foi levada em conta 
a orientação geral para todos os componentes 
curriculares. 

Equilíbrio de 
conhecimento, 
compreensão, 
habilidades e 
competências? 
 

 Veja o comentário acima em «Quantidade e qualidade 
dos objetivos» relativo ao equilíbrio de 'conhecer e 
compreender' em oposição a objetivos mais exigentes. 

 Estabelecer a aprendizagem sob os títulos de quatro 
eixos garante que há um foco no conhecimento e na 
compreensão (Conhecimento Histórico Conceitual, 
Social e Contextualização Cultural) e em habilidades 
(Linguagem de Pesquisa de Processos). 

 Não parece haver qualquer orientação geral clara no que 
diz respeito às suas competências a serem abordados 
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nas áreas de conhecimento. Consequentemente, a 
abordagem das competências é casual. Muitos dos 
objetivos de linguagens têm um foco claro no 
desenvolvimento da comunicação, mas muito foco sobre 
a compreensão. Há alguma evidência de resolução de 
problemas, do pensamento crítico e da criatividade, mas 
não parece ser uma abordagem coerente para encarar 
essas competências. 

Há coerência 
dentro de cada 
ano? 

 As sete unidades de conhecimento foram divididas de 
forma linear entre os três anos da seguinte forma: 

 Ano 1: UCs 1 e 2 

 Ano 2: UCs (1), 3, 4, (5) ou sej,a incluindo um pouco das 
unidades de 1 e 5 

 Ano 3: UCs 5, 6 e 7  
Há coerência dentro dos anos, dado que cada um 
contém amplamente aprendizagem nas duas ou três 
rubricas. Ajudaria uma explicação sobre a lógica da 
sequência.  

Comentário sobre 
o escopo e a 
sequência do ano 
1 a 3.  
Faltam 
conceitos/ideias 
chave? 
Estão incluídos r 
tópicos não 
esperados/não 
usuais? 
Algo está fora de 
lugar (antes/depois 
do esperado / 
usual)? 
 

 A organização das unidades está descrita na seção 
acima. 

 Como a aprendizagem está dividida entre os três anos 
do ensino médio é menos importante do que o 
alinhamento da aprendizagem com os estágios de 
desenvolvimento dos alunos que passam pelo ensino 
fundamental, de forma a não haver nenhum motivo de 
preocupação a este respeito. 
 

Há clara 
progressão da 
aprendizagem, de 
ano para ano? 
Isso é equilibrado 
uniformemente ao 
longo dos anos? 
 

 Desde que as unidades abrangidas em cada ano 
concentram-se em tópicos diferentes, há escopo limitado 
para a interligação entre eles.  

 Há evidência de que a progressão foi considerada, por 
exemplo,  

o a seção da unidade 1, envolvendo pesquisa de 
lipídios e proteínas foi colocada no ano 2, 
presumivelmente para alinhar-se com a 
bioquímica na unidade 3. 

o a seção da unidade 5, relativa ao DNA, foi 
montada no ano 2, presumivelmente, de novo, 
para alinhar com a bioquímica na unidade 3. 

Expectativas em 
consonância com 
outros 

 As expectativas estão amplamente em consonância com 
comparativos internacionais, em termos de 
desenvolvimento do conhecimento. 
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comparativos 
internacionais? 

 A falta de condição de comparação, em relação ao 
desenvolvimento das competências e habilidades, foi 
coberta em outras seções. 

Quaisquer outros 
comentários, por 
exemplo, em 
relação ao impacto 
potencial dos 
padrões sobre os 
resultados dos 
testes 
internacionais, tais 
como PISA, 
TERCE,TIMMS, 
PIRLS 
 

 O foco nos testes PISA na aplicação da aprendizagem e 
a crescente tendência para desenvolver e avaliar as 
competências gerais sublinha a importância de 
assegurar que os estudantes são capazes, bem como 
instruídos.  

 A importância do conhecimento é claramente expressa 
nestes padrões. 

 Os processos/pesquisa dos eixos e eixos de linguagem 
envolvem o engajamento em ativo aprendizado, mas não 
há uma estratégia claramente expressa para o 
desenvolvimento progressivo das habilidades e 
competências. Como efeito, não há uma lista geral de 
competências para as áreas de conhecimento 
abordarem coletivamente. Sem isso, não pode haver 
uma abordagem coordenada de todo o currículo para 
desenvolvimento da competência. 

 

Padrões 
Nacionais para o 
Brasil  

Área: Ciência do Ensino Médio - Física 

Comentários sobre os 
textos introdutórios 
para a área  

 A introdução geral ‘Ciências da Natureza no Ensino 
Médio’ explica e justifica, de forma muito desmedida, 
a divisão da ciência elementar em três ciências 
separadas. Termina com o importante ponto sobre a 
aplicação da aprendizagem. 

 A seção 'Propósitos das Ciências da Natureza no 
Ensino Médio' é amplamente consistente com os 
'Objetivos Gerais da Área', apresentados em relação 
à ciência elementar. Por que deram títulos diferentes 
e por que os repetiram, se pretendem ser a mesma 
coisa?  Seria bom se os leitores fossem informados 
de onde vêm; por exemplo, se estão ligados aos 
'direitos' na introdução geral, ou se têm um foco 
puramente em Ciência. 

 Não há nenhuma referência à parte das Ciências, no 
currículo como um todo, tal como contribuindo para 
uma abordagem comum para os 'direitos' ou o 
desenvolvimento de competências ou habilidades 
interdisciplinares. 

Layout – clareza, 
facilidade de 
navegação e uso, em 
comparação com 
outras 
documentações de 
currículo nacional  

 Como em ciência elementar, o texto introdutório não 
tem estrutura de orientação como sub-rubricas, 
pontos ou uso de texto em negrito. Os leitores só 
descobrem seus propósitos lendo toda a seção. O 
texto contínuo não ajuda os leitores a navegarem no 
documento. 

 O termo 'Componente curricular' é usado de forma 
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diferente no nível de ensino médio em que cada uma 
das três ciências separadas é chamada de um 
componente curricular. Seria bom haver consistência. 

Objetivos da Aprendizagem para o componente curricular Física 

Layout – clareza, 
facilidade de 
navegação e uso 
(incluindo avaliação) 
em comparação com 
outras 
documentações de 
currículo nacional 

 O texto sob o título 'Componente curricular – Física' é 
muito longo. Entra em detalhes consideráveis sobre a 
importância do componente curricular, seus 
elementos, sua história e alguns de seus conceitos-
chave.  

 Introduz, de forma muito breve, no final, os quatro 
eixos (Conhecimento Conceitual, Processos e 
Práticas de pesquisa, Contextualização de 
Linguagem, Histórica, Cultural e Social). São 
consistentes com a ciência elementar e com a prática 
internacional. 

 Não há nenhuma estrutura orientadora para esta 
seção. Ajudaria os leitores a navegarem pelas 
informações, se houvesse algumas sub rubricas, 
pontos indicativos, tabelas ou algum texto em negrito. 

 Seria melhor reorganizar a ordem do eixo 2 para 
'Contextos Social, Cultural e Históricos' de forma que 
seja dada maior relevância a questões 
contemporâneas do que a da história da ciência. 

 É explicado o significado do termo 'unidade de 
conhecimento'. 

 Em uma época em que os currículos, em todo o 
mundo, estão sendo reconfigurados para realçar a 
importância das competências ao lado do 
conhecimento, o uso do termo 'unidades de 
conhecimento' pode ser tomado como para dar uma 
satisfação com o status quo. Inevitavelmente, alguns 
professores estão relutantes em aceitar a mudança e 
precisam ser incentivados a adotar abordagens mais 
modernas. 'Unidades de Aprendizagem' pode ser um 
termo melhor. 

 O termo 'Objetivo de aprendizagem' não é 
apresentado e sua relação com as unidades de 
conhecimento não é explicada. Seria útil ter um 
diagrama que mostre a hierarquia das unidades de 
conhecimento, aprendizagem, objetivos e eixos. 

 Os exemplos utilizados para ilustrar cada objetivo de 
aprendizagem são úteis, mas há o perigo de que 
venham a ser considerados como normativos e, 
portanto, limitem ou alarguem excessivamente o 
leque de exemplos usados nas aulas.  

 Em muitos casos, foi incluída uma ampla gama de 
exemplos, mas os leitores poderiam receber alguma 
orientação, sobre se será pedido todo o conteúdo 
esperado ou se eles podem ser vistos como sendo 



  46 

uma lista de onde fazer a seleção. 

 O texto que descreve a cobertura de cada unidade de 
conhecimento é uma lista de perguntas/texto 
contínuo, que poderia ser mais bem apresentada em 
uma tabela ou como pontos indicativos. 

Quantidade e 
qualidade dos 
objetivos 

 O número de objetivos é consistente nos três anos 
(21, 22, 20), embora seu âmbito seja diversificado, 
com alguns que exigem muito mais tempo para 
serem ensinados do que outros. Uma estimativa do 
tempo necessário para cada um, e no geral, ajudaria 
a tornar isto uma comparação mais valiosa. 

 Há uma diversidade em termos de níveis de 
exigência dos objetivos. Enquanto muitos esperam 
dos estudantes simplesmente 'compreender', às 
vezes também são chamados a construir (criar) e 
aplicar a sua aprendizagem através de, por exemplo, 
desenvolver um modelo. O equilíbrio deve ser 
melhorado com mais exemplos de aplicação da 
aprendizagem, análise, criação e avaliação. 

 Os códigos de onze dígitos, que se referem a cada 
objetivo da aprendizagem, parecem 
desnecessariamente complexos. 

 A maioria dos objetivos de aprendizagem são de alta 
qualidade, bem pensados e devidamente alinhados 
com os quatro eixos. 

 Muitos dos objetivos de pesquisa e linguagem de 
processos poderiam ser abordados simultaneamente 
com o ensino de objetivos de conhecimento 
conceitual relacionados do que serem tratados 
separadamente. A orientação deveria sublinhar a 
importância e o valor de uma abordagem integrada. 

Rigor dos objetivos 
em comparação com 
outros currículos de 
referência? 
 

 Os objetivos são rigorosos e se comparam bem com 
currículos internacionais de referência, certamente 
em termos de desenvolvimento de conhecimento. 
Conforme descrito acima, deve ser dada alguma 
consideração à questão do desenvolvimento a) à 
capacidade dos estudantes de aplicarem a sua 
aprendizagem e b) suas habilidades de pensamento 
de ordem superior 

Cobertura dos 
princípios descritos na 
documentação 
preliminar e textos 
introdutórios? 

 Não há nenhuma referência específica aos direitos 
nesta seção e nenhuma indicação de se levar em 
conta a orientação geral para todas as disciplinas. 

Equilíbrio do 
conhecimento, 
compreensão, 
habilidades e 
competências? 

 Veja o comentário acima em «Quantidade e 
qualidade dos objetivos» relacionado com o nível da 
procura de objetivos de aprendizagem.  

 Estabelecer a aprendizagem sob os títulos dos quatro 
eixos garante que há um foco no conhecimento e na 
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 compreensão (Contextualização de Linguagem, 
Histórica, Cultural e Social) e em habilidades 
(pesquisa de linguagem de processos). Em geral, 
isso foi bem feito. 

 Não parece haver qualquer orientação geral clara no 
que diz respeito às suas competências a serem 

abordados nas áreas de conhecimento 
Consequentemente, a abordagem das competências 
é casual. Muitos dos objetivos de linguagens têm um 
foco claro no desenvolvimento da comunicação, mas 
muito foco sobre a compreensão. Há alguma 
evidência de resolução de problemas, de 
pensamento crítico e de criatividade, mas não parece 
ser uma abordagem coerente para enfrentar estas 
competências. 

Há coerência dentro 
de cada ano? 

 A aprendizagem através dos quatro eixos dentro de 
cada unidade de conhecimento é claramente 
coerente na maioria dos casos.  

 Não há nenhuma explicação sobre a lógica por trás 
da sequência das unidades de conhecimento ou por 
trás da seleção das duas unidades abordadas em 
cada ano. 

 Ano 1: Unidades de Conhecimento 1 2 

 Ano 2: UsC 3 4 

 Ano 3: UsC 5 6 No entanto, não há nenhuma razão 
para que as UsC não devam ser ensinadas nesta 
sequência e nestes anos. 

Comentário sobre o 
escopo e a sequência 
dos anos 1 a 12.  
Estão faltando 
quaisquer 
conceitos/ideias 
chave? 
Algum tópico não 
esperado/não usual 
está incluído? 
Algo está fora do 
lugar (antes/depois do 
esperado/usual)? 
 

 A organização das unidades está descrita na seção 
acima. 

 Como a aprendizagem está dividida entre os três 
anos do ensino médio é menos importante do que o 
alinhamento de aprendizagem com os estágios de 
desenvolvimento que os alunos passam no ensino 
fundamental, de forma que não há nenhum motivo de 
preocupação a este respeito. 
 
 

Há clara progressão 
de aprendizagem, de 
ano para ano? 
Isso é equilibrado 
uniformemente ao 
longo dos anos? 
 

 Como as unidades abrangidas em cada ano se 
concentrem em tópicos diferentes, há escopo limitado 
para a interligação entre elas. 
 

Expectativas em  As expectativas estão amplamente em consonância 



  48 

consonância com 
outros comparativos 
internacionais? 

com os comparativos internacionais em, termos de 
desenvolvimento do conhecimento. 

 A questão da comparabilidade em relação ao 
desenvolvimento de competências e habilidades foi 
coberta em outras seções. 
 

Quaisquer outros 
comentários, por 
exemplo, em relação 
ao impacto potencial 
dos padrões sobre os 
resultados dos testes 
internacionais tais 
como 
PISA,TERCE,TIMMS, 
PIRLS 
 

 O foco nos testes PISA na aplicação da 
aprendizagem e a crescente tendência para 
desenvolver e avaliar as competências gerais 
sublinha a importância de assegurar que os 
estudantes são capazes, bem como instruídos.  

 A importância do conhecimento é claramente 
expressa nestes padrões. 

 Os processos/pesquisa dos eixos e eixos de 
linguagem envolvem o engajamento em ativo 
aprendizado, mas não há uma estratégia claramente 
expressa para o desenvolvimento progressivo das 
habilidades e competências. Como efeito, não há 
uma lista geral de competências para as áreas de 
conhecimento abordarem coletivamente. Sem isso, 
não pode haver uma abordagem coordenada de todo 
o currículo para desenvolvimento da competência. 

 

Base Curricular 
Comum para o 
Brasil  

Área : Ciência no Ensino Médio - Química 

Comentários sobre os 
textos introdutórios 
para a área  

 A abrangente introdução às “Ciências Naturais no 
Ensino Médio” explica e justifica de modo muito 
desconexo, a divisão de ciência elementar nas três 
ciências separadas. Ela termina com o ponto 
importante sobre a aplicação da aprendizagem. 

 A seção ‘Propósitos das Ciências da Natureza no 
Ensino Médio’ é amplamente consistente com os 
'Objetivos Gerais da Área’, apresentados em relação 
à ciência fundamental. Por que recebem títulos 
diferentes e por que repeti-los, uma vez que são os 
mesmos? Seria bom se os leitores fossem 
informados de onde eles vêm, como por exemplo, se 
estão ligados aos "direitos" na introdução geral, ou se 
têm um foco puramente na Ciência. 

 Não há nenhuma referência à parte das Ciências, no 
currículo como um todo, tal como contribuindo para 
uma abordagem comum para os 'direitos' ou o 
desenvolvimento de competências ou habilidades 
interdisciplinares. 

Layout – clareza, 
facilidade de 
navegação e uso, em 
comparação com 

 Tal como acontece com a ciência fundamental, o 
texto introdutório não tem estrutura orientadora como 
subtítulos, itens ou uso de texto em negrito. Os 
leitores só encontram sua finalidade (s) através da 
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outras 
documentações de 
currículo nacional 

leitura de toda a seção. O texto contínuo não ajuda 
os leitores a navegarem no documento. 

 O termo “Componente Curricular” é usado de modo 
diferente no Ensino Médio quando cada uma das três 
ciências em separado é chamada de componente do 
currículo. Seria bom haver consistência. 

Objetivos de Aprendizagem para o componente curricular Química 

Layout – clareza, 
facilidade de 
navegação e uso, em 
comparação com 
outras 
documentações de 
currículo nacional  

 O texto abaixo do cabeçalho “Componente do 
currículo – Química” é longo. Ele desce a detalhes 
sobre o benefício de se estudar a matéria, sua 
relevância na vida diária, sua história e alguns 
conceitos básicos.  

 Ela toca os quatro eixos, mas não explica que estes 
são eixos usados para organizar o aprendizado do 
componente curricular. Eles são consistentes com a 
ciência elementar (Conhecimento Conceitual, 
Processos e Práticas de pesquisa, Contextualização 
de Linguagem, Histórica, Cultural e Social) e com a 
prática internacional. 

 Não há estrutura orientando esta seção. Ajudaria aos 
leitores navegar pelas informações se houvesse 
alguns subtítulos, pontos indicativos, tabelas e o uso 
de texto em negrito. 

 Seria melhor reorganizar a ordem do Eixo 2 para 
"Contextos Sociais, Culturais e Históricos", de forma 
que seja dada maior relevância a questões 
contemporâneas do que à história da Ciência. 

 O significado do termo “unidade de aprendizagem” 
está explicado. 

 No momento em que os currículos, em todo o mundo, 
estão sendo reconfigurados para realçar a 
importância das competências ao lado do 
conhecimento, o uso do termo 'unidades de 
conhecimento' pode ser tomado para sugerir a 
satisfação com o status quo. Inevitavelmente, alguns 
professores estão relutantes em aceitar a mudança e 
precisam ser incentivados a adotar abordagens mais 
modernas. 'Unidades de Aprendizagem' pode ser um 
termo melhor. 

 O termo “Objetivo de Aprendizagem” não foi 
introduzido e sua relação com unidade de 
conhecimento não está explicada. Seria útil ter um 
diagrama mostrando a hierarquia das unidades de 
conhecimento, objetivos da aprendizagem e eixos.  

 Os exemplos usados para ilustrar cada objetivo de 
aprendizagem são úteis, mas existe o perigo de que 
sejam vistos como normativos e, dessa forma, 
limitarem a lista de exemplos e técnicas utilizadas.  

 ‘Exemplos’ não é uma descrição apropriada para o 
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que está incluído. Os exemplos fornecidos se 
destinam claramente como os requisitos de 

aprendizado esperado relativo a cada objetivo.  
 O texto que descreve a abrangência de cada unidade 

de conhecimento é uma lista de perguntas/ texto 
contínuo que poderia estar mais bem representada 
numa tabela ou em itens. 

 Após o texto sobre cada unidade de conhecimento, 
existe uma explicação muito útil da estrutura de cada 
unidade, a importância e abordagem para cada um 
dos eixos. Isso fornece informações valiosas, mas 
não está sinalizado com quaisquer títulos ou sub 
rubricas. Poderia ainda ter insistido no papel dos 
"processos e práticas" no desenvolvimento de 
competências e independência dos alunos. 

Quantidade e 
qualidade dos 
objetivos 

 O número dos objetivos é amplamente consistente ao 
longo dos três anos (18, 20, 16), embora o escopo 
dos objetivos seja diverso, com alguns deles 
requerendo um tempo de ensino muito mais longo do 
que os outros. 

 Uma estimativa do tempo necessário para cada um e 
o tempo requerido para todos ajudaria a fazer uma 
comparação mais válida. 

 Os onze códigos de dígitos que se referem a cada 
um dos objetivos de aprendizagem parecem ser 
desnecessariamente complexos. 

 Todos os objetivos de aprendizagem começam com 
um verbo de ação em curso, por exemplo, descrever, 
reconhecer, pesquisar. Os objetivos de aprendizagem 
normalmente são nomeados para descrever o que os 
alunos devem estar aptos a fazer, como resultado de 
ter alcançado o padrão; por exemplo, descrever, 
reconhecer, pesquisar, etc. 

 Muitos dos objetivos são inferiores da demanda, pelo 
menos em termos de sua verbalização relativamente 
a pensar (compreender, reconhecer, etc.), embora 
haja alguns que demandam pensamento de ordem 
superior (aplicar, analisar, criar, avaliar, etc.). Esse 
equilíbrio deve ser mencionado para assegurar que 
os alunos aprofundem seu sujeito de aprendizagem 
através de um foco maior no processo de 
aprendizagem. 

 Muitos dos processos / pesquisa e objetivo de 
linguagem podem ser abordados simultaneamente 
com o ensino do conhecimento conceitual dos 
objetivos. A orientação deve insistir a respeito da 
importância e valor de uma abordagem integrada. 

 Alguns objetivos não são suficientemente precisos. 
Por exemplo,  
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o CNQU2MOA019. Pesquisar o calor da 
combustão para comida e combustíveis. É 
pouco claro se a expectativa é que os 
aprendizes devem levar a cabo um 
experimento prático, ou fazer alguma 
pesquisa na carteira. 

o CNQU3MOA009. Conhecendo a atividade 
mineradora no Brasil… ‘Conhecendo” é 
uma palavra bem pouco precisa. 

Rigor dos objetivos 
em comparação com 
outros currículos de 
referência? 
 

 Existem sérios problemas em termos de rigor dos 
objetivos. Muitas das palavras usadas são imprecisas 
e poderiam ser interpretadas como a expectativa de 
um baixo padrão.  

 Algumas formulações dos objetivos não são 
apropriadas para um curso de alto nível. Por 
exemplo: 

 CNQU3MOA014. diz que os alunos devem 
estudar a produção de álcool... ‘. 'Estudar' 
não implica em qualquer padrão particular 
e poderia abranger uma vasta gama de 
resultados de superficial a intensivo 

o CNQU1MOA004. Diz «Reconhecer e 
executar diferentes formas de reutilização 
e reciclagem de materiais que pertencem a 
nossa rotina diária». Isso não reflete o tipo 
de demanda esperada de um estudante de 
nível de ensino médio. 

o CNQU3MOA002. Identificação dos ciclos 
de carbono, nitrogênio e enxofre e sua 
importância para a química da atmosfera. 
'Identificação' poderia ser interpretado 
simplesmente como ser capaz de falar de 
cada ciclo em separado melhor do que ter 
uma compreensão profunda de cada um. 

 Há uma necessidade de rever todos os objetivos da 
aprendizagem e verificar que expectativas rigorosas 
são claras e não haver espaço para interpretações 
erradas. 

Cobertura dos 
princípios descritos na 
documentação 
preliminar e nos 
textos introdutórios? 

 Não há nenhuma referência específica aos direitos 
nesta seção e nenhuma indicação de levar em conta 
qualquer orientação geral para todos os componentes 
curriculares. 
 

 

Equilíbrio de 
conhecimento, 
compreensão, 
habilidades e 
competências? 
 

 Veja o comentário acima em «Quantidade e 
qualidade dos objetivos» relativo ao equilíbrio de 
'conhecer e compreender' em oposição a objetivos 
mais exigentes. 

 Estabelecer a aprendizagem sob os títulos dos quatro 
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eixos garante que há um foco no conhecimento e na 
compreensão (Contextualização de Linguagem, 
Histórica, Cultural e Social) e em habilidades 
(pesquisa de linguagem de processos). 

 Não parece haver qualquer orientação geral clara no 
que diz respeito às suas competências a serem 

abordados nas áreas de conhecimento 
Consequentemente, a abordagem das competências 
é casual. Muitos dos objetivos de linguagens têm um 
foco claro no desenvolvimento da comunicação, mas 
alguns deles são muito imprecisos, por exemplo 
CNQU3MOA007. Desenvolver comunicações sobre 
os problemas ambientais estudados, visando a 
sensibilização da população sobre o assunto. Isso 
poderia ser interpretado de várias maneiras: nem 
todos estão em nível suficiente alto de demanda. 

 Há uma pequena evidência de resolução de 
problemas, de pensamento crítico e de criatividade; 
mas, não há uma abordagem coerente para enfrentar 
estas competências. 

Há coerência dentro 
de cada ano? 

 A aprendizagem através dos quatro eixos, dentro de 
cada unidade de conhecimento, é claramente 
coerente na maioria dos casos.  

 Uma vez que existam apenas duas unidades Em 
cada ano, a coerência está clara. 
 

 Não há nenhuma explicação sobre a lógica por trás 
da sequência das unidades de conhecimento ou por 
trás da seleção das duas unidades abordadas em 
cada ano.  
Ano 1: Unidades de Conhecimento 1 2 
Ano 2: UsC 3 4 
Ano 3: UsC 5 6 
As unidades são organizadas em uma sequência 
lógica e seria bom ter isso explicado no texto. 

Comentário sobre o 
escopo e a sequência 
do ano 1 a 12.  
Estão faltando 
quaisquer 
conceitos/ideias 
chave? 
Algum tópico não 
esperado/não usual 
está incluído? 
Algo está fora do 
lugar (antes/depois do 
esperado/usual)? 
 

 A organização das unidades está descrita na seção 
acima. 

 Como a aprendizagem que está dividida entre os três 
anos do ensino médio é menos importante do que o 
alinhamento de aprendizagem com os estágios de 
desenvolvimento que os alunos passam no ensino 
fundamental, de forma que não há nenhum motivo de 
preocupação a este respeito. 
 

Há clara progressão  Como as unidades abrangidas em cada ano 
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de aprendizagem, de 
ano para ano? 
Isso é equilibrado 
uniformemente ao 
longo dos anos? 
 

concentram-se em tópicos diferentes, há escopo 
limitado para a interligação entre elas. 
 

Expectativas em 
consonância com 
outros comparativos 
internacionais? 

 As expectativas estão amplamente em consonância 
com comparativos internacionais, em termos de 
desenvolvimento do conhecimento; mas os 
comentários acima precisam ser atendidos em 
relação à escrita de objetivos ambíguos com 
expectativas altas, baseada em resultados dos 
estudantes. 

 A questão da comparabilidade em relação ao 
desenvolvimento de competências e habilidades foi 
coberta em outras seções. 

Quaisquer outros 
comentários, por 
exemplo, em relação 
ao impacto potencial 
dos padrões sobre os 
resultados dos testes 
internacionais tais 
como 
PISA,TERCE,TIMMS, 
PIRLS 
 

 O foco nos testes PISA na aplicação da 
aprendizagem e a crescente tendência para 
desenvolver e avaliar as competências gerais 
sublinha a importância de assegurar que os 
estudantes são capazes, bem como instruídos.  

 A importância do conhecimento é claramente 
expressa nestes padrões. 

 Os processos/pesquisa dos eixos e eixos de 
linguagem envolvem o engajamento em ativo 
aprendizado, mas não há uma estratégia claramente 
expressa para o desenvolvimento progressivo das 
habilidades e competências. Como efeito, não há 
uma lista geral de competências para as áreas de 
conhecimento abordarem coletivamente. Sem isso, 
não pode haver uma abordagem coordenada de todo 
o currículo para desenvolvimento da competência. 
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Princípios Orientadores dos Padrões Nacionais de Aprendizagem 

Os 12 princípios orientadores e as 8 competências-chave são aspiracionais e exigiriam 

um currículo que enfatiza o envolvimento dos alunos com questões contemporâneas, 

o desenvolvimento de competências de investigação, habilidades de pensamento 

crítico e o desenvolvimento de determinadas atitudes e valores. Infelizmente, os 

padrões descritos através das áreas de conhecimento disponíveis para esta análise 

inicial (Linguagens [Língua Portuguesa]; Matemática e Ciências Naturais) não iriam 

cumprir a promessa articulada através dos doze princípios e oito competências-

chave. 

Os doze princípios são fortemente inclinados ao domínio afetivo. Rigor acadêmico não 

é enfatizado. O individualismo é uma forte discussão nos princípios, mas aspiração, 

excelência pessoal e valorização do desempenho acadêmico formal não são 

enfatizados. A diversidade dos alunos e a garantia de que o currículo atende a todos 

também não são reconhecidos. 

Atributos pessoais e sociais são enfatizados nos princípios sobre conhecimentos e 

habilidades – prazer e nutrição, por exemplo, são dados como mensagens fortes, no 

entanto, a educação que promove desafio intelectual para construir uma nação 

inteligente com capacidade para o mundo do trabalho não são. Mais uma vez, os 

padrões articulados nas áreas de conhecimento não refletem o que os princípios 

descrevem. 

A estrutura curricular é organizada através de quatro áreas de conhecimento em que 

os padrões de aprendizagem são apresentados. Em parte, isso simplifica o currículo 

para professores, no entanto, o agrupamento de algumas disciplinas/ áreas de 

aprendizagem parecem forçadas a ficar juntas por conveniência (ou alinhamento 

assumido), especialmente no caso na área de Linguagens. 

Os cinco temas integradores parecem ter sido definido como áreas prioritárias para o 

Brasil. Eles apresentam para o leitor um forte indício do que esperar a ver como temas 

incorporados nas quatro áreas do conhecimento. É importante dizer, no entanto, que 

estes temas não são observáveis no material considerado nesta análise. 

 

LINGUAGENS (Língua Portuguesa) 

A introdução ao conteúdo é bastante idealista em termos de aquisição de 

competências e capacidades contemporâneas, no entanto não há nenhuma evidência 

de aprendizado do século 21 dentro do conteúdo. 

A inclusão de quatro áreas de aprendizagem tão diversas como Língua Portuguesa, 

Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física como componentes do mesmo 

currículo é problemática. Os conhecimentos e habilidades demandadas dessas áreas 

são bastante diversificadas e escrever um currículo que permite aos professores 

equipar totalmente os alunos com o conhecimento e compreensão necessários em 

todas as quatro áreas seria muito difícil e susceptível de produzir um currículo diluído 
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com relações inautênticas e sem propósito traçado entre as quatro áreas. O 

documento afirma que "a linguagem é o elo de ligação" entre as quatro áreas - pode-

se argumentar que a linguagem é necessária para aprender em todas as quatro áreas, 

no entanto a linguagem também é necessária para aprender nas outras áreas, 

incluindo matemática, ciências naturais e ciências humanas. 

É preciso enfatizar que a aprendizagem de uma língua adicional ou estrangeira e a 

aprendizagem do Português não são facilmente intercambiáveis, porque os 

propósitos para aprender essas línguas são diferentes. Nesta fase, é difícil avaliar se 

isso é reconhecido no material apresentado. 

A aprendizagem de uma língua estrangeira requer um currículo que irá conduzir 

diferentes abordagens pedagógicas em relação aos utilizados para aprender a língua 

de interação social, educacional e econômica da sociedade. O currículo deve 

descrever diferentes níveis de proficiência em Português para aqueles em qualquer 

outra língua. 

Algumas mensagens claras sobre alfabetização estão faltando - fundamentos como 

decodificação precisam estar mais fortes e visíveis nos objetivos. Não há forte 

mensagem sobre a alfabetização como uma ferramenta fundamental para a 

aprendizagem. 

A área de linguagem faz uma série de referências à escrita, mas muito poucas 

referências à leitura e não há referências à compreensão, embora a necessidade de ler 

e compreender estão implícitos nos objetivos dos níveis mais elevados. Isso, 

novamente, diz respeito a uma necessidade de abordar a alfabetização fundamental 

nos primeiros anos. 

Os objetivos usam a abordagem reconhecidamente bem sucedida da organização da 

aprendizagem no currículo para que os alunos nos primeiros anos lidem com 

conceitos e temas familiares, com relações diretas com suas próprias vidas. Como os 

alunos passam por experiências de aprendizagem escolar são baseados em contextos 

mais remotos fora própria experiência dos alunos. Este é um aspecto positivo dos 

padrões apresentados em Português.  

As expectativas de progresso como estão articuladas nos padrões parecem pouco 

rigorosas, como por exemplo ‘dominar o alfabeto’ que é esperado apenas ‘no final do 

terceiro ano do ensino fundamental’ – essa é uma expectativa muito baixa. No 

entanto, as expectativas dos alunos no final do ensino médio, como por exemplo uso 

da linguagem criticamente adequada ao contexto social e em linha com as exigências 

sociais e de trabalho, são bastante exigentes. Portanto, mais forte ênfase em garantir 

o domínio de conceitos básicos de alfabetização nos primeiros anos é mais propenso a 

apoiar a realização de expectativas mais aspiracionais dos anos posteriores. 

MATEMÁTICA 

O conteúdo é bastante aspiracional até o final do 8ª ano. Os padrões como estão 

apresentados seriam desafiadores para os alunos embora isso não seja mantido do 9º 

ano em diante. 
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Existem problemas de sequenciamento onde há conhecimentos assumidos em um 

ano, enquanto o conteúdo real não é ensinado até o ano seguinte (por exemplo, no 9ª 

Ano MTMT9FOA172 'Determinar a distância entre quaisquer dois pontos ... localizado 

no plano cartesiano sem usar fórmulas' requer que os alunos tenham algum 

conhecimento de Pitágoras, mas isso não está coberto até o 1º ano do EM). 

É uma preocupação o fato de existir apenas um curso de matemática para 2º e 3º ano 

do EM e nenhuma oportunidade para a diferenciação de cursos para atender às 

necessidades de estudantes que tomam caminhos diferentes após o 3º ano do EM. 

Não há nenhuma referência ao cálculo nos 2º e 3º anos do EM, ao contrário de outros 

cursos de matemática de todo o mundo. Esta é uma grave omissão. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Há objetivos gerais definidos para o currículo; no entanto, estes não são comuns em 

todos os níveis de aprendizagem (ensino fundamental, médio). 

Os padrões de ciências da natureza seguem uma estrutura diferente em relação às 

áreas do conhecimento de Linguagens e Matemática. Embora isso possa ser 

defensável, não há uma justificativa apresentada. A utilização da estrutura de unidade é 

útil em parte. As descrições do que as unidades irão envolver e as questões-chave a 

serem explorados nem sempre correspondem ao que está articulado nos padrões, 

que são principalmente o conhecimento focalizado. 

O escopo e sequência oferece uma ampla gama de áreas de estudo, algumas das 

quais seriam consideradas além da média de currículos contemporâneos de ciências 

de outros países. 

Os quatro eixos em torno do qual o currículo é construído são fundamentalmente 

abrangentes. Eles estão alinhados com currículos de ciências contemporâneos e são 

identificados dentro de cada um dos tópicos de áreas. No entanto, isto significa que a 

estrutura do currículo é baseada em torno dos temas e não dos elementos essenciais 

necessários a ser aprendidos. 

Há alguma evidência de escopo e sequência relacionado com os tópicos acima e os 

eixos dentro dos tópicos; no entanto, o documento parece incompleto fazendo a 

progressão e escopo e sequência menos óbvios. Parece um currículo incompleto. 

O conteúdo como descrito se relaciona bem com a lista de tópicos. No entanto não há 

uma forte ligação com os 12 princípios orientadores ou a lista de 8 capacidades chave. 

Em outras palavras, a integração destes princípios com o que os alunos fazem em 

ciências não é óbvia. 

Há padrões relacionados ao que os alunos devem ser capazes de fazer, no entanto sua 

estrutura é focada no "conhecimento". Não parece haver uma progressão de 

dificuldade em relação a que se espera que os estudantes possam fazer (ou seja, um 

desenvolvimento de competências identificável). O nível de dificuldade é mais 

relacionado com a complexidade do conhecimento e não ao que os alunos devem 
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fazer com ele; portanto, as normas carecem de estrutura e uma sensação de 

progressão da aprendizagem. 

O espectro completo de conteúdo científico contemporâneo aceito está coberto nos 

primeiros anos de escolaridade (geralmente Biologia; Química; Física e Ciências da 

Terra). No entanto, Ciências da Terra está ausente no currículo do ensino médio. 
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Apresentação 

 

Comentários e sugestões específicas foram incorporados através de "controlar 

alterações" na cópia anexa dos padrões de aprendizagem (padrões) traduzidos. Esta 

análise irá resumir e formular as recomendações mais importantes para melhorar um 

bom esboço. Como o objetivo da análise é informar a respeito da revisão da versão 

preliminar, ele vai apontar no sentido do que precisa mudar. Esta clarificação para uma 

melhoria não deve ser interpretada como uma crítica incisiva à versão preliminar. É 

uma boa versão. De fato, ela precisa de atenção sistemática no sentido de tornar as 

progressões dos temas mais coerentes através dos anos. Nossas recomendações 

seguem abaixo: 

 

Expertise em Matemática 

1.  O texto introdutório para Matemática é eloquente. Ele irá apoiar as aspirações, mas, 

como qualquer texto rico de significado, sofrerá as degradações que advêm de uma 

distribuição muito divulgada e com poucos recursos de profissionais, que trabalham 

sob as pressões de tempo e condições difíceis. Para aumentar o impacto e a 

praticidade das ideias na introdução, seria necessário fazer uma lista de itens que 

deverá ser extraída a partir do texto e dos citados "Padrões". O Common Core nos 

EUA, de intenção semelhante, criou oito "Padrões de Prática da Matemática". Cada um 

deles descreve uma expertise em particular que os estudantes terão que desenvolver 

e que irá além dos conteúdos da aprendizagem.  

 

Nós recomendamos que o Brasil faça algo semelhante, usando seu texto preliminar 

como Introdução aos Padrões da Prática. Sem uma enumeração e designação formal 

como Padrões, os sistemas de gestão, que cercam a instrução, não conseguirão 

digerir as práticas. Evite misturar práticas de ensino com práticas estudantis.  

Os Padrões de Prática devem abordar exclusivamente os conhecimentos do 

estudante. Mantenha o número de padrões de competência da prática entre de sete e 

+/- 2. Será melhor se puderem ser construídas versões diferentes para a escola 

primária e secundária.  

Progressão através dos níveis de escolaridade 

Embora muitos dos padrões estejam bem feitos, há também, com muita frequência, a 

falta de uma progressão bem concebida através de níveis de ensino em que domínios 

específicos em que existem dependências importantes de novos conhecimentos, e 

experiência prévia. Isso é mais grave no ensino fundamental. Dentro de um domínio 

específico, por exemplo 'frações', os padrões devem formar uma progressão sensível 

em todos os anos. 

 

A importância das progressões vai além da necessidade óbvia de construir bases 

adequadas de conhecimento a cada ano, por anos sucessivos. Mesmo em 

circunstâncias favoráveis, em toda sala de aula haverá muitos estudantes que estarão 

em estágios de aprendizagem abaixo de uma progressão, em um determinado 

problema em um determinado dia. 
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Consequentemente, os professores terão que trabalhar com uma elasticidade multi 

nível na progressão todos os dias. Esta é uma condição normal em todas as nações. 

Ter uma progressão bem desenhada nos padrões pode tornar este trabalho diário do 

professor mais prático e bem-sucedido. 

 

Recomendamos veementemente um documento organizado e deliberado para 

escrever as progressões por ano, para cada um dos domínios prioritários (ver 

Recomendação 3, abaixo, para domínios prioritários sugeridos). Os próprios padrões 

devem derivar dessas progressões. 

 

Exemplo, Frações 

Os padrões para frações devem basear-se numa progressão. Uma progressão de 

frações, por exemplo, começa a partir de situações concretas de parte/todo e de 

compartilhamento. Mas os alunos não devem ser levados a um labirinto de 

complexidades dos mundos da parte/do todo e partilha. 

 

Em vez disso, eles devem desenvolver conceitos de frações como uma extensão do 

entendimento prévio de número e medição, conforme deve estar explícito nos 

padrões. Os modelos visuais desempenham um papel crítico com frações, e devem 

ser explícitos nos padrões, especialmente do 3º ao 5º ano . Tão eficientemente quanto 

possível, modelos visuais devem progredir, visando aprofundar o conhecimento da 

linha número. 

 

Ao definir frações de unidade como números, as propriedades já aprendidas dos 

números podem ser estendidas às frações. É essencial que isso fique explícito. 

Recomendamos que se faça isso no 3º ano. Frações de unidade são números. A 

representação das quantidades e números já em uso deve ser estendida a frações, de 

forma sistemática. Em particular, o número de linha é essencial para a compreensão 

de frações, como números. E frações são essenciais para compreender a linha do 

número. 

 

No entanto, a linha do número é matemática difícil em seu próprio direito, por isso 

precisa de seu próprio desenvolvimento. Este desenvolvimento começa com a 

medição do comprimento e do senso de números que cresce a partir da medição. Os 

trabalhos com réguas e comprimento no 1º e 2º ano são importantes blocos de 

construção para a linha do número. Somando e subtraindo comprimentos, os 

estudantes desenham diagramas de operações com as réguas, que devem ser parte, 

explicitamente, dos padrões do 2º ano. 

 

No 3º ano, as frações de unidade podem ser definidas concretamente como números 

na linha de número obtida do particionamento do comprimento de 0 a 1, em partes 

iguais. Compreender esta definição levará tempo e depende do trabalho prévio com 

tarefas concretas de parte/todo e partilha igual, tarefas de particionamento. O número 

¼ é exatamente o ponto que, uma partição a partir do 0, quando o comprimento de 0 a 

1, é dividido em 4 partes iguais. O número ¼ comporta-se como os números 1, 2,3 na 

linha de números. Os alunos também podem aprender que os números têm mais de 

um nome. ½ e 2/4 são dois nomes para o mesmo número; 2/2, 3/3 e 4/4 são nomes 

diferentes para 1.  Restringir a frações simples. É o suficiente para o 3º ano. 
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No 4º ano, os estudantes vão mais longe em equivalência, confiando fortemente em 

modelos concretos e visuais. Eles aprendem como gerar frações equivalentes, 

multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eles entendem por 

que isso faz sentido com modelos visuais, incluindo a linha de número. Também 

aprendem que ¼  + ¼ + ¼ = ¾. Qualquer fração pode ser escrita como a soma das 

frações da unidade. Frações de unidade podem ser contadas como os alunos 

aprendem a contar dezenas (32 é 3 dezenas e 2 unidades) ou objetos.  3 dezenas + 4 

dezenas são 7 dezenas. 3 quartos + 4 quartos são 7 quartos (7/4). Também aprendem 

que ¾ = 3 x ¼. Qualquer fração pode ser escrita como o produto de um número inteiro 

e uma fração da unidade. 

 

No 5º ano, trabalhar com frações de unidade e os fluxos de linha de número 

juntamente com o trabalho em frações equivalentes, para formar a base para a 

aritmética com frações com denominadores diferentes. Os estudantes aprendem a 

somar e subtrair frações com denominadores diferentes, alterando as frações em 

frações equivalentes com os mesmos denominadores. Como os denominadores 

significam as mesmas frações de unidade, a adição e a subtração são uma extensão 

direta da aritmética com números inteiros, uma vez que temos as mesmas frações de 

unidade.  Nota: "menor denominador comum" é uma distração desnecessária a partir 

de uma ideia mais importante, a da equivalência, e é melhor que seja omitido da Base. 

 

Também no 5º ano, o modelo de área usado para números inteiros poderia ser 

estendido para frações. Os quadrados da unidade, que compõem a área de retângulos 

com lados inteiros, podem ser particionados de acordo com a definição de frações. ¾ 

x 2/5 resulta em 1 x 1 ao quadrado dividido em 4 partes, e, por outro lado, em 5 partes. 

O resultado de retângulos de ¼ por 1/5 pode ser usado para compor o produto como 

uma fração de 1 x 1, 1 unidade quadrada. Essa extensão do modelo de área deve ser 

explícita para fortalecer a progressão. 

 

Do 6º ano em diante, o valor de uma relação a:b é o número a/b. Isto só pode fazer 

sentido para os alunos se eles tiverem uma firme compreensão que esse a/b é um 

número. 

 

Prioridades para Progressões 

3. Na Base do Ensino Fundamental, recomendamos priorizar os seguintes domínios 

para o projeto de progressão: 

 

Número 

1.  Sistema decimal de base 10 e cálculo com números de base 10 

2.   Operações e raciocínio algébrico (escrever expressões numéricas e equações 

para diferentes tipos de problemas) 

3.   Frações 

 

Medição e magnitude 

4.   Medição de comprimento, números de medição, operações (,-, x,) sobre 

medidas, usando réguas e diagramas visuais levando à linha de número. 
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5.   Comprimento como uma representação de quantidades com unidades de não 

comprimento, tais como o tempo decorrido, levando à representação de taxas 

com unidades derivadas em coordenadas planas. 

 

Geometria 

6.   Raciocínio com propriedades de formas 

7.   Área, composição e decomposição de áreas, suporte para operações com 

números (modelo de área de multiplicação, propriedade distributiva, etc) 

 

Estatística 

8.   Dados como um contexto para aprofundar conhecimentos com número, 

estruturas de tabela e representações visuais de situações de números e gráficos. 

 

 

Dados e Estatística 

 

4. A estatística é um domínio maravilhoso e importante para todos os alunos. No 

entanto, seu desenvolvimento ao longo dos anos pode ser um desafio. Ideias como 

aleatoriedade, probabilidade, independência e condicionalidade exigem prontidão 

cognitiva adequada. Há muitas perguntas sobre a prontidão do desenvolvimento para 

essas ideias. Não devemos apressá-los nos níveis a cada ano, para os quais muitos 

estudantes não estarão prontos. Porque o tempo tem que estar computado em 

qualquer caso; o trabalho com dados nas séries iniciais deve ter ambições modestas 

vis a vis uma compreensão da estatística. Em vez disso, as tarefas de dados devem ser 

usadas livremente para alargar e aprofundar a compreensão do número. Situações 

com dados podem ser naturalmente motivadoras para os alunos. Conforme os 

estudantes amadurecem, as ideias centrais de estatística podem ser introduzidas e 

desenvolvidas; mas, isso pode muito bem vir depois do 5º ano. A progressão para a 

estatística deveria ser desenvolvida com estas considerações em mente. 

Medição 

 

5. Aspectos da medição que apoiam a compreensão de número, magnitude e relações 

entre magnitudes devem ser desenvolvidos de forma coerente. De particular 

importância é o papel fundamental do comprimento para a representação de número 

(e, eventualmente, variáveis) em linhas de número e em espaços de coordenadas. Para 

esses conceitos e ferramentas de representação serem acessíveis aos estudantes, 

eles precisam de experiências com medida de comprimento como uma 

representação de outras quantidades, como, por exemplo, o tempo decorrido. Este 

deve estar explícito nos padrões. 

 

Uma progressão importante se estende de medição ao estudo de taxas nos 6º, 7º e 8º 

anos. Isso culmina em número de linhas duplas coordenadas a 0 e em coordenar 

gráficos. Análise de unidades e unidades derivadas devem ser explícitas como parte de 

dar sentido a situações do mundo real que envolvem as relações entre quantidades. 
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6. Deve haver mais ênfase em funções no 8º e 9º ano em troca de menos ênfase na 

resolução de equações. Uma progressão com base em quantidades de medição de 

variáveis em relações proporcionais para funções lineares e seus gráficos pode ser 

bem apoiada por situações concretas. Razões devem ser explicitadas nos padrões 

como um bloco de construção para as relações proporcionais, e não como um tipo 

especial de problema para aprender a resolver por meio de métodos especiais. 
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BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR 
SUE PIMENTEL http://achievethecore.org/author/25/susan-pimentel  

 

Os padrões de linguagem/alfabetização do Common são bem diferentes dos da Base 

Nacional Comum Curricular, na forma, estrutura e especificidade de resultados. Eu 

senti fortemente as demandas culturais dos padrões brasileiros, por isso irei focar 

meus comentários sobre os pontos fortes e elementos que vocês podem reforçar no 

próximo esboço, dentro dos limites dessas demandas. 

Embora possa haver grandes diferenças na maneira pela qual os dois conjuntos de 

padrões estão escritos e organizados, há várias semelhanças importantes entre o que 

a Base e o Common Core enfatizam. Ambos marcam de forma vital a preparação para 

a universidade e a carreira, e também o que é necessário para a boa cidadania, 

incluindo: 

1.  Argumentação - Inclui tanto os estudantes compreenderem os 

argumentos, como serem capazes de produzir os seus próprios. O 

Brasil concentra essa aprendizagem sob o título Cidadania Política e 

Social. A ênfase do Common Core é mais ampla e inclui argumentos 

que pertencem aos textos históricos, científicos, técnicos e até 

mesmo literários; mas, ambos enfocam esta habilidade importante que 

prepara para a universidade e para a carreira. 

2.  Pesquisa e consulta — outra habilidade vital para estar pronto para a 

universidade e a carreira. 

3.   Alfabetização em outras áreas de conteúdo, tais como artes e 

estudos sociais (política e cidadania). O Brasil inclui um foco mais forte 

no local de trabalho e nas comunicações diárias, enquanto o Common 

Core concentra-se mais fortemente na alfabetização em estudos 

sociais, história, ciência e assuntos técnicos. 

4.  Direitos e liberdades individuais — Brasil faz isso ao dedicar uma 

seção inteira para promover estes conceitos em todos os anos do 

ensino fundamental e médio. No Common Core, os alunos estudam os 

documentos históricos sobre a construção dos Estados Unidos e a 

Great Conversation (luta pelos direitos civis) que se seguiu. 

 

 

Além disso, ambos têm um foco na leitura e compreensão da literatura tradicional. 

Aqui, o Brasil concentra-se quase que exclusivamente na literatura brasileira e africana, 

enquanto o Common Core concentra-se na literatura americana, mas inclui contos, 

fábulas, mitos e outra literatura tradicional do mundo inteiro. 

 

Quando estávamos criando o Common Core, determinamos que a preparação para a 

universidade e a carreira deveria permear todas as outras áreas – o que eu não vi 

acontecer tão bem na Base. Com base na pesquisa que fizemos, aqui estão algumas 

coisas que sua equipe de redação pode querer considerar para refinar o seu projeto: 

 

1. Considere definir a complexidade dos textos (em termos de vocabulário, 

sintaxe, conceitos e estrutura) que os alunos deveriam ler conforme avançam 

nos anos escolares. Nós sabemos que os países com melhor desempenho no 

PISA definem a complexidade do que os alunos devem estar lendo.  Alguns 
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fizeram isso usando listas de leituras obrigatórias, outros ofereceram listas de 

amostras de leitura, e outros ainda definiram a complexidade quantitativa e 

qualitativa dos textos que os alunos precisam ler para estar preparados para a 

faculdade e leitura no trabalho. Decidimos pela terceira opção por causa do 

controle local e aspectos mais amplos da nossa cultura aqui nos EUA. 

 

2. A respeito da argumentação: Foque a atenção dos estudantes na relevância e 

na suficiência de provas que o autor está fornecendo e o raciocínio que ele está 

usando – e não apenas nas técnicas e procedimentos. A Base menciona 

"coesão" dos argumentos, o que pode incluir provas e raciocínio, mas eu os 

colocaria entre parênteses para explicar (ou adicionar provas e raciocínio 

explicitamente se a coesão significar outra coisa). 

 

 

3.  Além da argumentação, os alunos precisam construir amplamente o seu 

conhecimento do mundo e seu vocabulário, em grande parte para se tornarem 

bons leitores e escritores, mas também para ter o conhecimento necessário para 

viver uma vida rica e gratificante. O texto de introdução da Base de Linguagem faz 

essa argumentação:  

 

"Assim, enquanto se pretender que crianças, jovens e adultos aprendam a ler e 

ouvir, construindo formas coerentes para os textos de diferentes gêneros 

orais, escritos e multimodais, e a escrever e falar, produzindo textos adequados 

para situações diferentes de interação, espera-se também que, através da 

leitura, da escrita, da fala e do escutar, seja possível ganhar o conhecimento 

relevante para suas vidas.” 

 

 Isso significa concentrar-se em textos informativos de conteúdo rico, desde os 

anos iniciais até os finais. Há alguma menção de textos informativos na Base, 

mas eu gostaria de ver uma vertente tão forte quanto as Práticas Artísticas e 

Literárias e a Cidadania Social e Política dedicada a textos informativos. 

(Novamente, a pesquisa sobre a conexão entre as habilidades dos alunos em ler 

e escrever e a força da sua base de conhecimentos e vocabulário é longa e 

convincente. Além disso, os países top de linha do PISA incluem fortes 

complementos de textos informativos em seus padrões de aprendizagem. 

 

 

4. Considerem incluir um foco nos alunos, para que apoiem suas inferências, 

conclusões, etc. sobre o que leem com evidências tiradas desses textos. Isto é 

o que os alunos serão obrigados a fazer nas avaliações e, mais do que isso, os 

empregadores e professores da faculdade irão insistir na mesma coisa. A 

pesquisa mostra que a capacidade de extrair e usar provas são parte integrante 

de uma preparação eficaz para a faculdade e para as carreiras. Os educadores 

do ensino superior esperam que os alunos entrem na faculdade capazes de 

apoiar as arguições com múltiplas e adequadas fontes de evidência. 

Curiosamente, descobrimos que nos EUA, muitas vezes, as questões feitas 

para os alunos sobre o que eles estavam lendo não exigia deles uma leitura de 
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fato dos textos ou sequer qualquer leitura! O Common Core começou a mudar 

isso. 

 

5.  Mais um pequeno comentário — eu notei, nos anos iniciais, que aparecem 

palavras ou expressões como "desenvolver interesse” e "divertimento", 

“experiência”, “respeitar o ritmo” e parecidas. Eu entendo o sentimento, ainda 

que estes sejam mais uma base ou sinais para seus professores do que para os 

alunos. Ninguém quer falhar ou desvalorizar um aluno porque ele ou ela não 

mostra interesse ou respeito (ritmo) ou prazer! Estes são difíceis de medir... e 

talvez isso seja ótimo! 

 

 


