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O MEC publicou o documento final da BNCC (ensino fundamental) em http://basenacionalcomum.mec.gov.br.
Trata-se, exclusivamente, de um arquivo PDF de 400 páginas, e nos perguntamos quantos o imprimirão?
(quem realmente tiver interesse ou necessidade de analisar a BNCC terá o desconforto de lê-lo no
computador...).
Além de princípios, objetivos e conceitos o documento lista as “habilidades” que cada matéria deverá seu
professor alcançar com seus alunos do ensino fundamental.
Nos pareceu que esta lista de “habilidades” deveria ser apresentada em separado, de forma a proporcionar
ao interessado seu acesso as mesmas de forma mais simples e direta (alguém sabe que no total são 1231 as
habilidades listadas, ou que são 110 as habilidades em Ciências?).
Então nos pareceu que poderíamos suprir esta lacuna da apresentação das Habilidades e ainda, que os
interessados poderiam, neste sistema, avaliar cada habilidade que lhe interessa, quanto a sua compreensão e
seu ou preparo para alcançá-la com seu alunos (se professor) ou quanto a relevância e entendimento que as
atribui (se não professor).
Nosso sistema pode ser acessado em www.inicio.com.br/bncc2.asp e uma imagem é vista abaixo:

Pode-se então se selecionar a matéria de interesse e, se desejar, registrar as avaliações que mecionamos
acima.

Essas avaliações são consolidadas em Relatório que se pode acompanhar “real time”. Veja o Relatório gerado
pelo sistema:

OBS: o sistema entrou no ar há pouco tempo, não houve divulgação, razão pela qual o número de acessos e
avaliações ainda é reduzido.
Como se vê, o Relatório mostra as avaliações feitas em seu computador, e o total.
OBS: Não há identificação da pessoa respondente, e o sistema não controla as atualizações que outra pessoa
no seu computador possa ter feito.
Uma versão da BNCC somente texto (.txt sem formatação) é disponibilizada para quem achá-la mais
conveniente.
Finalmente, o interessado em localizar as “habilidades” por palavras em seu texto pode pesquisá-la no
sistema, que as listará, considerando ou ignorando as matérias.
Espero que lhes seja útil, e obrigado.

