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Horas - Base 1.800

Semanas ano 40

CH

ÁREA

Linguagens (-LP) 200

          Língua Portuguesa 400

Matemática 400

Ciências da Natureza 400

Ciências Humanas 400

Ensino Médio - Distribuição CH para 

propor BNCC (Lei nº 13.415/2017)

Premissas

Disciplina PARA 

COMEÇO DE 

CONVERSA...



E DENTRO DA ÁREA?

realidade 
escolar

predomínio

His/Geo
docente?

Isolado ou 
integrado?

1 aula ou 
40 h



BNCC: UMA NOVA 

CONCEPÇÃO

 Onde queremos 

chegar?

 O que 

pretendemos?

 Quais as premissas?

 Como se articulam?



CONHECIMENTO EM CIÊNCIAS HUMANAS EXIGE

 por que a BNCC do Ensino 

Médio não apresenta objetos 

de conhecimento? E quais as 

implicações dessa ausência 

para balizar a seleção de 

conteúdos?

 construir o objeto diante dos olhos do leitor

 Recorte/seleção

 Armar a questão/problema/ demonstrar e 

construir a hipótese

 dar conta de leituras anteriores

 contexto no qual a questão faz sentido 

 pertinência da leitura proposta 

 processo de reflexão mais lento



FILOSOFIA E SOCIOLOGIA

Conceitos Diálogo Hipóteses Argumentos
Dúvida 

sistemática



CATEGORIAS –

COMPETÊNCIAS -

HABILIDADES



TEMPO E 

ESPAÇO



TERRITÓRIOS E 

FRONTEIRAS



INDIVÍDUO, NATUREZA, SOCIEDADE, CULTURA E 

ÉTICA



POLÍTICA E 

TRABALHO



COMPETÊNCIAS

• C1: analisar /diferentes processos/visões/ fontes/ escalasprocedimentos

• C2: fronteiras/relações de poder/ Estado

• C3: relações sociais/ ética/ indivíduo

• C4: trabalho/ transformação social

Eixos teórico-
conceituais

• C5: preconceito/ Direitos Humanos

• C6: posicionar-se publicamente/ cidadaniapropositivas



COMPETÊNCIA 1

Diferentes processos, linguagens, fontes....

Diferentes escalas 

pluralidade de procedimentos epistemológicos

posicionar-se criticamente

diferentes pontos de vista 



(EM13CHS103)

ELABORAR HIPÓTESES, SELECIONAR
EVIDÊNCIAS E COMPOR
ARGUMENTOS RELATIVOS A 
PROCESSOS POLÍTICOS, 
ECONÔMICOS, SOCIAIS, 
AMBIENTAIS, CULTURAIS E 
EPISTEMOLÓGICOS



UMA AUTORA/UM TEXTO/MÚLTIPLAS QUESTÕES



COMPETÊNCIA 2

territórios e fronteiras 

diferentes tempos e espaços

relações de poder 

territorialidades



(EM13CHS203)

COMPARAR OS
SIGNIFICADOS DE 
TERRITÓRIO, FRONTEIRAS
E  VAZIO (ESPACIAL, 
TEMPORAL E CULTURAL) 
EM DIFERENTES
SOCIEDADES, 
CONTEXTUALIZANDO E 
RELATIVIZANDO VISÕES
DUALISTAS
(CIVILIZAÇÃO/BARBÁRIE, 
ENTRE OUTRAS).



GRUPOS SOCIAIS E SUAS DINÂMICAS



COMPETÊNCIA 3

relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a 
natureza 

impactos econômicos e socioambientais

proposição de alternativas 

consciência

ética socioambiental 

consumo responsável



(EM13CHS303)

DEBATER E AVALIAR O 
PAPEL DA INDÚSTRIA
CULTURAL E DAS 
CULTURAS DE MASSA
NO ESTÍMULO AO
CONSUMISMO



COMPETÊNCIA 4

relações de produção, capital e 
trabalho

diferentes territórios, contextos e 
culturas

papel dessas relações na 
construção, consolidação e 
transformação das sociedades.



 (EM13CHS403)

Caracterizar e analisar os impactos 
das transformações tecnológicas nas 
relações sociais e de trabalho 
próprias da contemporaneidade, 
promovendo ações voltadas à 
superação das desigualdades sociais, 
da opressão e da violação dos 
Direitos Humanos.



COMPETÊNCIA 5: ATITUDE

combater as 
diversas formas de 

injustiça, 
preconceito e 

violência

princípios éticos Democráticos

Inclusivos Solidários
respeitando os 

Direitos Humanos.



ÉTICA

 (EM13CHS501)

 Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, 
identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que 
valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a 
convivência democrática e a solidariedade.



COMPETÊNCIA 6: 

DEBATE PÚBLICO

 diferentes posições

 cidadania 

 liberdade

 autonomia

 consciência crítica

 responsabilidade



DIREITOS 

HUMANOS

 (EM13CHS605) Analisar os 
princípios da declaração dos Direitos 
Humanos, recorrendo às noções de 
justiça, igualdade e fraternidade, 
identificar os progressos e entraves à 
concretização desses direitos nas 
diversas sociedades contemporâneas 
e promover ações concretas diante 
da desigualdade e das violações 
desses direitos em diferentes espaços 
de vivência, respeitando a identidade 
de cada grupo e de cada indivíduo.



EM RESUMO

Argumento
Leitura 

contextualizada

Conceitos
Participação 

ética e política

Protagonismo 

juvenil
Criatividade



SEMPRE HÁ

ESCOLHAS
CARAVAGGIO. SACRIFÍCIO DE 

ISAAC





QUESTÕES

 Tanto faz...

 Aguardar diretrizes do MEC

 Fundamental é mudar a concepção de escrita

 Menos conteúdos e mais procedimentos

 Para dar conta da BNCC do Ensino Médio, o que se 

espera dos materiais didáticos de História, Geografia, 

Filosofia e Sociologia? Por exemplo: espera-se que 

sejam materiais unificados por área ou disciplinares?



OBRIGADO!!!!

JAFNETO@UNICAMP.BR


