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O que a BNCC diz 

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das 

locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da 

produção artístico-cultural.

Esclarecendo a competência 

Estabelece como fundamental que os alunos conheçam, compreendam 

e reconheçam a importância das mais diversas manifestações artísticas 

e culturais. E acrescenta que eles devem ser participativos, sendo capa-

zes de se expressar e atuar por meio das artes.

Áreas que mais contribuem para seu aprendizado 

Linguagens e Ciências Humanas.

O que os alunos precisam desenvolver (até o fim do Fundamental) 

- Fruição: vivenciar sua identidade, comunidade e cultura e demonstrar 

sentimento de pertencimento, por meio de experiências artísticas e 

explorando relações entre culturas, sociedades e as artes.

- Expressão: expressar sentimentos, ideias, histórias e experiências por 

meio das artes. Documentar, compartilhar e analisar obras criativas.
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- Investigação e identidade cultural: reconhecer e discutir o significado 

de eventos e manifestações culturais e da influência da cultura na 

formação de grupos e identidades.

- Consciência multicultural: desenvolver senso de identidade 

individual e cultural e demonstrar curiosidade, compreensão e 

respeito com diferentes culturas e visões de mundo. 

- Respeito à diversidade cultural: experimentar diferentes vivências 

culturais e compreender a importância de valorizar identidades, 

tradições, manifestações, trocas e colaborações culturais diversas.

- Mediação da diversidade cultural: reconhecer os desafios e benefícios 

de se viver e trabalhar em sociedades culturalmente diversas e 

explorar novas formas de reconciliar valores e perspectivas culturais 

diferentes ao abordar desafios em comum.

Saiba mais sobre como ocorre a progressão dessas habilidades ao longo 

do Ensino Fundamental

“É essencial ler com atenção e comparar o que dizem os enunciados 

https://nova-escola-producao.s3.amazonaws.com/FuM6BxYb6j7jM2YBMDzbzS7anH9XXvT857TREyqJCuBKW9fxn4ChG89PZyFX/dimensoes-e-desenvolvimento-das-competencias-gerais-da-bncc-competencia-3-repertorio-cultural.pdf
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das competências gerais com o das competências específicas das áreas 

de conhecimento e dos componentes circulares. Ao fazer isso,  

é possível perceber conexões diretas, que facilitam o planejamento.”

COMO RELACIONAR ESSA COMPETÊNCIA 

ÀS HABILIDADES PARA PLANEJAR AULAS?

Dentro de Linguagens, o professor de Artes vai colaborar para a turma 

dar conta dessa competência ao possibilitar a fruição de manifesta-

ções plurais e estimular os alunos a se expressarem artisticamente 

por meio dos diversos ramos das artes. Ao docente de Educação Física, 

cabe apresentar o repertório cultural que passa pelo corpo. Isso pode 

ser feito ao contextualizar a origem cultural das atividades trabalha-

das, como nos eixos da dança e das lutas, por exemplo. Ao estudar 

Línguas (Portuguesa e Inglesa), crianças e jovens necessitam enten-

der quanto uma língua carrega e transmite características da cultura 

local. Esta reportagem mostra como trabalhar as variações do portu-

guês nos diversos países onde ele é falado, ressaltando a questão do 

respeito às diferenças. 

Em Ciências Humanas, o caminho é mostrar, a partir da História e da 

Geografia, como a identidade dos estudantes, enquanto brasileiros e 

https://novaescola.org.br/novaescola.org.br/conteudo/10264/nossa-lingua-e-uma-viagem
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em suas particularidades regionais é influenciada pela cultura. E tam-

bém apresentar e valorizar a diversidade cultural de outros povos.

A COMPETÊNCIA NA PRÁTICA

Ano: 3º ao 5º ano

Componente Curricular: Educação Física

Habilidade da BNCC: Recriar, individual e coletivamente, e 

experimentar, na escola e fora dela, brincadeiras e jogos po-

pulares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de matriz 

indígena e africana, e demais práticas corporais tematizadas 

na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis. 

(EF35EF04)

Como abordar: Peça às crianças que façam pesquisas na in-

ternet ou em outros canais. Depois, incentive-as a recriarem 

as práticas descobertas, adaptando-as ao ambiente da esco-

la. Aqui, exemplo de como levar a versão indígena do futebol 

para a aula.

https://novaescola.org.br/novaescola.org.br/conteudo/10087/outros-jeitos-de-jogar-e-brincar
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