
  

 

 

 

 

Caros Educadores, 
 

Nesse momento de intensas mudanças na educação, entre elas as 

relacionadas à implementação da BNCC, a equipe do Projeto Presente está se 

colocando à disposição da sua escola para, juntos, delinearmos a melhor forma 

de realizar essa transição.  

Para iniciar essa troca de informações, vamos elencar algumas 
considerações da equipe Projeto Presente a respeito de questões que têm sido 
levantadas em algumas escolas: 

 
1. Que “conteúdos” foram excluídos, acrescentados ou transferidos de um 

ano para outro em cada componente curricular?   
 
Todos sabemos que o foco da BNCC é o desenvolvimento de 

habilidades, em que o aluno deve mobilizar conhecimentos (conceitos, 
procedimentos e valores)  para resolver demandas da vida cotidiana.  
 Assim, na BNCC, os “conteúdos” são recursos, não o objetivo principal. 
Por isso, não devemos nos preocupar excessivamente com as “trocas” de 
conteúdos, pois nosso planejamento não poderá ser focado neles, mas no 
desenvolvimento das habilidades.  
 O caminho apresentado pela equipe do Projeto Presente nos materiais 
novos que estamos colocando à disposição de vocês é a criação de 
sequências didáticas que criam situações em que os alunos devem mobilizar 
conhecimentos para desenvolver cada uma das centenas habilidades da BNCC 
no 1º. ao 5º. anos.  

Assim, é possível implementar plenamente a BNCC! 
 

2. Como fazer a transição sem prejudicar os alunos que vão “perder” alguns 
“conteúdos”?  
 

Novamente, é preciso lembrar que o foco da BNCC não é nos “conteúdos”, 
mas nas habilidades.  
 Na maioria absoluta dos casos, as habilidades propostas em cada 
ano não pressupõem como pré-requisito o desenvolvimento de 
habilidades do ano anterior.  
              
 
 

                                                                                        



 

 Assim, os conteúdos que se “perderam” não constituem pré-
requisito para a implementação da BNCC, nem implicam em prejuízo 
para o aluno. 
  
   3.Toda a transição para a BNCC tem que ser feita em 2019? 

 
Não. A legislação permite que essa transição seja feita até 2020. Por 

isso, a escola pode optar por fazer toda a mudança de material didático 
em 2019, pode fazê-la parcialmente em 2019 e completar em 2020, ou 
fazê-la apenas em 2020. 

 
Avaliando essas possibilidades e depois de analisar detidamente a 

BNCC, a equipe do Projeto Presente decidiu implementar as mudanças 
em nosso material em duas etapas, conforme descrito abaixo: 

 
a) Materiais lançados em agosto de 2018 (para adoção já em 2019) 

 

• livros totalmente novos, com sequências didáticas criadas 
para desenvolver os objetos de conhecimentos e as 
habilidades da BNCC dos seguintes componentes 
curriculares: História, Geografia e Arte para o 1º. ao 5º. anos 
do Ensino Fundamental.  
 

• Materiais de apoio para o professor (em papel e digital) 
incluindo atividades complementares e análise das habilidades 
já parcialmente contempladas nos componentes Língua 
Portuguesa, Matemática e Ciências.  

 
  

       b)  Agosto de 2019 (para adoção em 2020) 
 

Livros totalmente novos, criados a partir das habilidades da 
BNCC dos seguintes componentes curriculares: Língua 
Portuguesa, Matemática e Ciências, completando a coleção 
juntamente com História, Geografia e Arte, lançados em 2018. 

 
Enfim, a equipe Projeto Presente está totalmente à disposição para 

apoiar sua escola na implantação da BNCC, por meio de visitas à 
coordenação, palestras para os professores, contatos por meio digitais, 
apresentação dos novos livros criados para atender à BNCC. 

 
Grande abraço,                                             
Neuza Sanchez Guelli,  

Coordenadora Pedagógica e Autora de Geografia do Projeto Presente. 
 

                                                                                                                                                                              

 

                                                                                          


