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Componentes Curriculares

CF 88: Art. 210 da Constituição Federal define que “serão fixados conteúdos mínimos para o
ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais”

Lei 9394/96: Art. 9º A União incumbir-se-á de:

IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio,
que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica
comum;

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem
ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. (Redação dada pela Lei
nº 12.796, de 2013)

§ 1o A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26, definida em cada
sistema de ensino, deverá estar harmonizada à Base Nacional Comum Curricular e ser
articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e
cultural. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)
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BASE NACIONAL COMUM: “Define os 

conhecimentos essenciais que todos os alunos 

da Educação Básica tem o direito de aprender, 

em qualquer lugar”. 
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DE ACORCO COM OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: De acordo com os princípios

já apontados, os conteúdos são considerados como um meio para o desenvolvimento amplo

do aluno e para a sua formação como cidadão. Portanto, cabe à escola o propósito de

possibilitar aos alunos o domínio de instrumentos que os capacitem a relacionar

conhecimentos de modo significativo, bem como a utilizar esses conhecimentos na

transformação e construção de novas relações sociais.

Componentes curriculares: objetivos; conteúdos e orientações didáticas; orientações gerais

para o professor e bibliografia.
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OBJETIVOS

Os objetivos explicitam intenções educativas e estabelecem

capacidades que as crianças poderão desenvolver como

consequência de ações intencionais do professor. Os objetivos

auxiliam na seleção de conteúdos e meios didáticos.
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CONTEÚDOS

Os conteúdos são organizados em matérias de ensino e

dinamizados pela articulação objetivos-conteúdos-métodos e

formas de organização do ensino, nas condições reais em que

ocorre o processo de ensino (meio social e escolar, alunos, família

etc.)LIBÂNEO, 1994
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

Não representam um modelo fechado que define um padrão único de

intervenção. Pelo contrário, são indicações e sugestões para subsidiar a

reflexão e a prática do professor. Cada documento de eixo contém

orientações didáticas gerais e as específicas aos diversos blocos de

conteúdos. Nas orientações didáticas gerais explicitam-se condições

relativas à: princípios gerais do eixo; organização do tempo, do espaço e

dos materiais; observação, registro e avaliação.


