
BNCC
PROPÓSITO

Contribuir para a construção 
de uma sociedade mais ética, 

democrática, responsável, sustentável 
e solidária, que respeite e promova 

a diversidade e os direitos 
humanos, sem preconceitos 

de qualquer natureza.
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Entender e intervir na sociedade.

Investigar, elaborar e testar hipóteses; formular e 
resolver problemas e criar soluções.

Reconhecer, valorizar e fruir as diversas 
manifestações artísticas e culturais e participar 
dessas criações.

Expressar-se, partilhar informações, 
experiências, ideias e sentimentos em diferentes 
contextos e produzir sentidos que levem ao 
entendimento mútuo.

Comunicar-se, acessar e disseminar 
informações, produzir conhecimento e 
resolver problemas.

Fazer escolhas em relação ao futuro com 
liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade.

Cuidar da saúde física, emocional, lidar com 
suas emoções e com a pressão do grupo.

Tomar decisões seguindo princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
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Valorizar e utilizar os 
conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo 
físico, social e cultural.

Exercitar a curiosidade 
intelectual, o pensamento crítico, 
científi co e a criatividade.

Desenvolver o senso estético.

Utilizar as linguagens verbal, 
verbo-visual, corporal, 
multimodal, artística, matemática, 
científi ca, tecnológica e digital.

Argumentar com base em 
fatos, dados e informações 
confi áveis.

Utilizar tecnologias digitais 
de comunicação e informação de 
forma crítica, signifi cativa, 
refl exiva e ética.

Entender o mundo do trabalho 
e planejar seu projeto de vida 
pessoal, profi ssional e social.

Conhecer-se, apreciar-se, 
reconhecer suas emoções e 
as dos outros, ter autocrítica.

Exercitar a empatia, o diálogo, 
a resolução de confl itos 
e a cooperação.

Agir pessoal e coletivamente 
com autonomia, responsabilidade, 
fl exibilidade, resiliência e 
determinação.

Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista 
e decisões comuns que promovam os direitos humanos 
e a consciência socioambiental, com posicionamento 
ético no cuidado consigo e com os outros.

Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro; 
acolher e valorizar a diversidade sem preconceitos; 
reconhecer-se como parte de uma coletividade com a 
qual deve se comprometer.
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