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Anexo I

Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica 

(DCNEB)

Com a publicação da Emenda Constitucional n.º 59/2009, que amplia o direito à 
Educação Básica obrigatória dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos, as  DCNEB tem o intuito 
de contribuir para a formulação de políticas educacionais que consubstanciem o direito de todo 
brasileiro à formação humana e cidadã e à formação profissional, na vivência e convivência em 
ambiente educativo.

São objetivos das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica:

• Orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, 
tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola.

• Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução 
e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de Educação Básica.

• Orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais da Educação 
Básica.

• Formulação de princípios que considerem a formação humana de sujeitos concretos, 
que vivem em determinado meio ambiente, contexto histórico e sociocultural, com 
suas condições físicas, emocionais e intelectuais.

• A educação para todos não é viabilizada por decreto, resolução, portaria ou similar, 
ou seja, não se efetiva tão somente por meio de prescrição de atividades de 
ensino ou de estabelecimento de parâmetros ou diretrizes curriculares: a educação 
de qualidade social é conquista e, como conquista da sociedade brasileira, é 
manifestada pelos movimentos sociais, pois é direito de todos. (p. 14).

Semana Pedagógica

1º semestre - 2016



2 Semana Pedagógica - 1º semestre - 2016 . SEED/PR

• Assume-se, portanto, que as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica terão como fundamento essencial a responsabilidade que o Estado brasileiro, a 
família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, inclusão, permanência 
e sucesso das crianças, jovens e adultos na instituição educacional, sobretudo em 
idade própria a cada etapa e modalidade; a aprendizagem para continuidade dos 
estudos; e a extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da Educação Básica. (p. 15).

Referências Conceituais

• A Educação Básica é direito universal e alicerce indispensável para a capacidade de 
exercer em plenitude o direto à cidadania. É o tempo, o espaço e o contexto em que o 
sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua identidade, em meio a transformações 
corporais, afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e socioculturais, 
respeitando e valorizando as diferenças. Liberdade e pluralidade tornam-se, portanto, 
exigências do projeto educacional.

• Cuidar e educar significa compreender que o direito à educação parte do princípio da 
formação da pessoa em sua essência humana. Trata-se de considerar o cuidado no 
sentido profundo do que seja acolhimento de todos – crianças, adolescentes, jovens e 
adultos – com respeito e, com atenção adequada, de estudantes com deficiência, jovens 
e adultos defasados na relação idade-escolaridade, indígenas, afrodescendentes, 
quilombolas e povos do campo.

• Articulação e transição:

• Educação Infantil / Anos Iniciais do EF

• Anos Iniciais / Anos Finais

• Anos Finais do EF / Ensino Médio

• Ensino Médio / Ensino Superior

Acesso e permanência para a conquista da qualidade social

• Qualidade social da educação (dimensões intra e extraescolares)

-  Além do atendimento à demanda por mais educação, debatemo-nos com a tensão entre 
o direito à educação de qualidade para amplos contingentes da população ou sua negação, o que 
pode tornar inócua a democratização do acesso, quer seja por sua distribuição diferenciada, quer 
seja por, e também, relegar a qualidade a nichos de privilégio no interior do sistema educacional. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 666).
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Organização curricular

• Concepção de cultura como prática social.

• Currículo: “experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 
permeadas pelas relações sociais, buscando articular, vivências e saberes dos alunos 
com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as 
identidades dos estudantes”.

Âmbitos de referência dos currículos

1

• Instituições produtoras do conhecimento científico (universidades e centros de 
pesquisa)

• Mundo do trabalho

• Desenvolvimentos tecnológicos

• Atividades desportivas e corporais

• Produção artística

• Campo da saúde

• Formas diversas de exercício da cidadania

• Movimentos sociais

Formas para a organização curricular

• Tempo e espaço do currículo

• Na organização e gestão do currículo, as abordagens disciplinar, pluridisciplinar, 
interdisciplinar e transdisciplinar requerem a atenção criteriosa da instituição escolar, 
porque revelam a visão de mundo que orienta as práticas pedagógicas dos educadores 
e organizam o trabalho do estudante. Perpassam todos os aspectos da organização 
escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, a gestão administrativo-
acadêmica, até a organização do tempo e do espaço físico e a seleção, disposição e 
utilização dos equipamentos e mobiliário da instituição, ou seja, todo o conjunto das 
atividades que se realizam no espaço escolar, em seus diferentes âmbitos.

1 Local de referência de produção do conhecimento ou discussão e que precisam ser considerados ao se pensar nos 

conteúdos escolares.
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Formação básica comum e parte diversificada

• Base Nacional Comum: Língua Portuguesa; Matemática; no conhecimento do 
mundo físico, natural, da realidade social e política, especialmente do Brasil, 
incluindo-se o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, na Arte em 
suas diferentes formas de expressão, incluindo-se a música; na Educação Física; 
no Ensino Religioso.

• Parte Diversificada: A parte diversificada enriquece e complementa a base nacional 
comum, prevendo o estudo das características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da comunidade escolar.

• A Base Nacional Comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois 
blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes.

• Organicamente articuladas, a base comum nacional e a parte diversificada são 
organizadas e geridas de tal modo que também as tecnologias de informação e 
comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio.

Organização da Educação Básica

• Etapas:

- Educação Infantil

- Ensino Fundamental

- Ensino Médio

• Modalidades:

- EJA

- Educação Especial

- Educação profissional e tecnológica

- Educação do campo

- Educação escolar indígena

- Educação a distância

- Educação escolar quilombola
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Elementos constitutivos para a organização das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica

• Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar

• Avaliação

- Avaliação da aprendizagem

- Avaliação institucional (interna e externa)

- Avaliação de redes da Educação Básica

• Gestão democrática e organização da escola

• O professor e a formação inicial e continuada
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