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Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos (DCNEF)

Histórico

• Ampliação do Ensino Fundamental de 8 (oito) para 9 (nove) anos

• Destaca a elaboração das Expectativas de Aprendizagem como complemento às DCNEF

Fundamentos

• Direito à educação

• Oferta de uma educação com qualidade social

Princípios norteadores

• Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à dignidade da 
pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo 
para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação.

• Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao bem 
comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais; de busca 
da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros 
benefícios; de exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade 
de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; de redução da 
pobreza e das desigualdades sociais e regionais.

• Estéticos: de cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de 
enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade; de valorização 
das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira; de 
construção de identidades plurais e solidárias.
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População escolar

• As múltiplas infâncias e adolescências
- Características dos anos iniciais e dos anos finais

Currículo

• Os conhecimentos escolares podem ser compreendidos como o conjunto de 
conhecimentos que a escola seleciona e transforma, no sentido de torná-los passíveis 
de serem ensinados, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a formação 
ética, estética e política do aluno.

• A escola constitui a principal e, muitas vezes, a única forma de acesso ao 
conhecimento sistematizado para a grande maioria da população. Esse dado aumenta 
a responsabilidade do Ensino Fundamental na sua função de assegurar a todos a 
aprendizagem dos conteúdos curriculares capazes de fornecer os instrumentos básicos 
para a plena inserção na vida social, econômica e cultural do país.

Base Nacional Comum e Parte Diversificada

I – Linguagens:
 a) Língua Portuguesa
 b) Língua materna, para populações indígenas
 c) Língua Estrangeira Moderna
 d) Arte
 e) Educação Física
II – Matemática
III – Ciências da Natureza
IV – Ciências Humanas:
 a) História
 b) Geografia
V – Ensino Religioso

Parte Diversificada: Retoma os conceitos estabelecidos no Parecer 07/2010.

Projeto Político Pedagógico

• Projeto educativo coerente, articulado e integrado

• Gestão democrática e participativa

• Relevância dos conteúdos, integração e abordagens do currículo

• As articulações do Ensino Fundamental e a continuidade da trajetória escolar dos 
alunos

• A entrada de crianças de 6 (seis) anos no Ensino Fundamental

• Ciclo de alfabetização: 3 anos iniciais
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• Os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar:

a) a alfabetização e o letramento

b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Lín-
gua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia

c) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfa-
betização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um 
todo, e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e 
deste para o terceiro ano

Avaliação

• Educação em Tempo Integral

• Modalidades:

- Educação do campo
- Educação escolar indígena
- Educação escolar quilombola
- Educação especial
- EJA
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