
Dimensões e Desenvolvimento
das Competências Gerais da BNCC



4 voltar

Competência: 1. Conhecimento

Dimensão: APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO

Subdimensão: Busca de informação

Até 3º Ensino Fundamental Até 6º Ensino Fundamental Até 9º Ensino Fundamental Até 3º Ensino Médio

Busca, análise e 
curadoria de fontes e 
informações.

Percebe que há diferentes 
fontes de informação (rádio, 
TV, jornal, internet, livros etc.) 
e começa a utilizá-las para 
buscas simples.

Acessa diferentes fontes de 
informação e realiza buscas 
com foco em problemas a 
serem resolvidos.

Avalia a pertinência e 
confiabilidade de uma 
variedade de fontes e 
estratégias de busca e 
acessa informações para 
resolução de problemas 
mais complexos. 

Desenvolve estratégias 
de busca e curadoria para 
acessar informações junto 
a uma ampla variedade 
de fontes, considerando 
a natureza e o escopo do 
problema a ser resolvido.

Respeito a normas 
de citação, direitos 
de propriedade 
intelectual e 
privacidade. 

Descreve a fonte utilizada.
Respeita e reconhece 
a propriedade da fonte 
utilizada.

Compreende diferentes 
padrões de citação, conhece 
os direitos de propriedade 
intelectual e privacidade.

Respeita as normas de 
citação e os direitos de 
propriedade intelectual e 
privacidade.

Uso ético. Compreende o que é 
informação antiética.

Identifica informações 
antiéticas. 

Utiliza informações de forma 
cada vez mais ética.

Utiliza informações de forma 
ética.



5 voltar

Competência: 1. Conhecimento

Dimensão: APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO

Subdimensão: Aplicação do conhecimento

Até 3º Ensino Fundamental Até 6º Ensino Fundamental Até 9º Ensino Fundamental Até 3º Ensino Médio

Listagem, resumo, 
seleção, conexão, 
atribuição de 
significado e 
organização de 
conhecimentos 
adquiridos.

Lista conhecimentos 
relevantes, classifica seus 
elementos básicos e tira 
conclusões simples a partir 
das informações coletadas.

Resume os elementos 
principais de um novo 
conhecimento, articula com 
conhecimentos prévios, 
reconhece as interrelações 
entre os conceitos, tira 
conclusões, compreende 
suas implicações, constrói 
significado.

Seleciona os elementos 
mais importantes de um 
novo conhecimento, articula 
com conhecimentos prévios, 
encontra os significados e as 
conexões entre as diferentes 
partes de uma informação, 
integra diversas técnicas e 
métodos necessários para 
organizar os conhecimentos. 

Une elementos de 
conhecimentos novos e 
prévios para formar um todo 
coerente, reúne diferentes 
elementos de um mesmo 
conhecimento, cria um fluxo 
eficiente para (re)organizar 
um novo padrão ou estrutura 
de pensamento.

Incorporação de 
estratégias para reter 
conhecimentos.

Identifica estratégias para 
reter os conhecimentos 
adquiridos.

Explora novas estratégias 
para reter os conhecimentos 
adquiridos.

Amplia estratégias para 
reter os conhecimentos 
adquiridos.

Amplia estratégias para 
reter os conhecimentos 
adquiridos.

Utilização de 
conhecimentos para 
solucionar problemas 
diversos.

Aplica conhecimentos em 
diferentes contextos.

Antecipa respostas e aplica 
o conhecimento na prática. 

Descontrói vieses e aplica 
o conhecimento adquirido 
para solucionar problemas 
de natureza semelhante. 

Aplica o conhecimento 
adquirido para solucionar 
problemas diversos.



6 voltar

Competência: 1. Conhecimento

Dimensão: APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO

Subdimensão: Aprendizagem ao longo da vida

Até 3º Ensino Fundamental Até 6º Ensino Fundamental Até 9º Ensino Fundamental Até 3º Ensino Médio

Motivação, 
responsabilidade 
e autonomia para 
aprender.

Demonstra motivação para 
a aprendizagem, começa a 
desenvolver autonomia para 
aprender.

Demonstra mais motivação 
e autonomia para aprender.

Demonstra motivação e 
autonomia para dar conta 
do que precisa e deseja 
aprender.

Demonstra motivação e 
capacidade de aprender 
em diferentes contextos e 
ao longo da vida, assume 
responsabilidade por sua 
aprendizagem.

Colaboração com a 
aprendizagem dos 
demais. 

Começa a colaborar com a 
aprendizagem dos colegas.

Colabora com a 
aprendizagem dos colegas.

Engaja-se em atividades de 
aprendizagem entre pares.

Assume responsabilidade 
pela aprendizagem de 
outros. 

Reconhecimento 
da importância do 
conhecimento para a 
vida e para intervir na 
sociedade.

Compreende a importância 
e utiliza o conhecimento na 
escola e na vida.

Reconhece a importância e 
utiliza o conhecimento para 
a tomada de decisões na 
vida cotidiana.

Reconhece a importância 
e utiliza o conhecimento 
para a tomada de decisões 
individuais e coletivas.

Reconhece a importância e 
utiliza o conhecimento para 
a vida presente e futura e 
para intervir positivamente 
na sociedade.



7 voltar

Competência: 1. Conhecimento

Dimensão: APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO

Subdimensão: Metacognição

Até 3º Ensino Fundamental Até 6º Ensino Fundamental Até 9º Ensino Fundamental Até 3º Ensino Médio

Consciência sobre o 
que, como e por que 
aprender.

Reflete a respeito e 
compreende seus  
processos de aprendizagem.

Reflete sobre o que, como e 
por que aprender. 

Demonstra consciência 
sobre sua própria 
capacidade de aprender, 
refletindo sobre por que 
e como a aprendizagem 
desenvolvida pode ser 
relevante e duradoura.

Reconhece sua própria 
capacidade de aprender.

Definição de 
necessidades/
metas e utilização 
de estratégias/
ferramentas de 
aprendizagem 
adequadas.

Explora diferentes formas de 
aprender.

Utiliza estratégias para 
dar conta de sua própria 
aprendizagem.

Utiliza estratégias mais 
sofisticadas para dar 
conta de sua própria 
aprendizagem.

Demonstra capacidade 
de utilizar estratégias de 
aprendizagem adequadas, 
definindo necessidades, 
formulando metas, 
utilizando diferentes formas 
e ferramentas de trabalho.

Avaliação do que se 
aprende.

Começa a refletir sobre o 
que aprendeu.

Reflete sobre o que 
aprendeu.

Entende e avalia o que 
aprendeu.

Avalia o processo e os 
resultados de aprendizagem 
alcançados individualmente 
e em cooperação com 
outros.



8 voltar

Competência: 1. Conhecimento

Dimensão: APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO

Subdimensão: Contextualização sociocultural do conhecimento

Até 3º Ensino Fundamental Até 6º Ensino Fundamental Até 9º Ensino Fundamental Até 3º Ensino Médio

Discussão de ideias, 
compartilhamento e 
construção coletiva 
de conhecimento.

Discute ideias em grupo 
durante processo de 
pesquisa.

Discute ideias e tópicos 
em grupo durante o 
processo de construção do 
conhecimento.

Utiliza estratégias de debate 
para explorar ideias durante 
o processo de construção do 
conhecimento, compartilha 
informações com os outros.

Constrói conhecimento de 
forma coletiva.

Compreensão e 
respeito a valores, 
crenças e contextos 
sociais, políticos 
e multiculturais 
que influenciam 
a produção do 
conhecimento.

Sabe que há diferenças entre 
fatos e opiniões.

Distingue fatos de opiniões 
oriundas de diferentes 
fontes de informação.

Compreende o contexto 
sociocultural em que as 
opiniões são formuladas.

Reconhece que a 
informação se sustenta 
em valores e crenças, 
compreende e respeita os 
contextos sociais, políticos 
e multiculturais em que o 
conhecimento é gerado e 
utilizado.




