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Chegamos ao último texto do Inovação – Especial 
BNCC. Nós já “desvendamos” as competências rela-
tivas à conhecimento, pensamento cientifico, crítico 
e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura 
digital e argumentação, agora é a vez de falarmos 
sobre as famosas Competências Socioemocionais.

Alguns autores, como Priscila Boy (2019), divi-
dem as 10 competências em cognitivas (competên-
cias 1, 2 e 3), comunicativas (competências 4, 5 e 7) e 
socioemocionais (competências 6, 8, 9 e 10). Estas 
últimas representam um grande passo em direção 
ao desenvolvimento integral do aluno, pois, consi-
deram a importância de voltarmos as atenções 
também ao desenvolvimento da capacidade de 
saber viver com o outro, além de desenvolver a inte-
ligência emocional.

 Vamos entender melhor cada uma delas? 

O que isso quer dizer?
Apesar do nome sugerir uma ligação direta com o 

mercado de trabalho, o foco principal desta compe-
tência é o desenvolvimento da autonomia e a autoges-
tão. Ao analisarmos o texto do documento, percebe-
mos que o que a Base propõe é que o estudante seja 
capaz de se organizar, traçar metas e objetivos e vis-
lumbrar um caminho para chegar até eles, exercitan-
do a reflexão contínua sobre suas escolhas e o impac-
to que elas geram na sua vida.

Novamente o texto reforça a importância de se agir 
com criticidade, autonomia e responsabilidade social.

editorial

Educação só faz sentido, 
se for integral 

Inovação:  
Especial BNCCPróxima 

edição:

Outubro de 2019

 Competência geral número 6: 
Trabalho e Projeto de Vida
O que diz a base:
Valorizar a diversidade de saberes e 

vivências culturais e apropriar-se de conhe-
cimentos e experiências que lhe possibilitem 
entender as relações próprias do mundo do 
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exer-
cício da cidadania e ao seu projeto de vida, 
com liberdade, autonomia, conciência crítica 
e responsabilidade

“A gente está fazendo a nossa parte para fazer deste mundo um lugar 
melhor.” Esta afirmação foi feita por uma das alunas da Escola Municipal 
Michel Khury, de Curitiba. Os estudantes, junto com a professora Simone 
Nogueira de Lima, leram textos da Gazeta do Povo que falavam sobre 
empatia e criaram práticas que inspiram boas atitudes, entre elas a 
arrecadação de roupas para doar para a Organização Pontos Com Amor. 

E ensinar sobre empatia, cooperação, cidadania e responsabilidade 
também é papel da escola. Inclusive, essas competências, junto com tra-
balho e projeto de vida e autoconhecimento e autocuidado, fazem parte 
das competências socioemocionais trazidas pela Base Nacional Comum 
Curricular. Confira nas páginas 02 e 03 sobre estas competências e per-
ceba como essa educação integral é bastante estimulada pela BNCC. 

A professora Simone, com certeza, já percebeu. Seu trabalho com os 
alunos foi compilado em documentário de 25 minutos, o que a fez ser a 
vencedora da Missão Premiada de Agosto, que pretendia utilizar o pilar 
PELA Mídia, tornando os alunos protagonistas no processo de aprendi-
zagem. Confira na página 06 um pouco mais sobre o trabalho dela e da 
professora Micheli Panzarini, que ficou com o segundo lugar. 

Ainda nas páginas 06 e 07, você pode verificar as regras da Missão 
Premiada de Setembro e já se organizar o seu trabalho para enviar. Este 
é o último mês de missões premiadas, que está desde maio destacando 
e premiando dois professores por mês. 

Mas, os prêmios não acabam por aqui. Em outubro inicia o Missão 
Leitura: Especial 20 anos (página 05), em que mais 10 professores serão 
premiados com vouchers de livraria, kindles, celulares e notebook. 
Além dos prêmios, será uma ótima oportunidade de você vivenciar as 10 
competências na prática. 

Já às Fake News, que foram tema do Missão Leitura em 2018, retor-
nam nesta edição do BOLO, confira na página 04.  Na sessão E-dic@s é 
avez de você aprender como fazer vídeos e animações. Veja na página 07. 

Boa Leitura!

As Competências 
Socioemocionais 
na escola
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Como chegar lá:
Esta competência pode -  e deve - ser trabalha-

da em todas as áreas do conhecimento. Os pro-
fessores que atuam no Ensino Fundamental I já 
podem oferecer ferramentas de autogestão sim-
ples, com o uso efetivo da agenda escolar para o 
controle das atividades de casa, por exemplo. A 
medida que os alunos crescem e amadurecem, 
devem ser estimulados a utilizar também ferra-
mentas digitais, como os aplicativos que permi-
tem sincronizar agendas e podem ser úteis para a 
turma toda. Noções de Educação Financeira tam-
bém podem ser trabalhadas nesta competência, 
pois para se alcançar os objetivos do projeto de 
vida, também é necessário saber administrar os 
próprios ganhos.

Conhecer o impacto dos diversos tipos de tra-
balho sobre a sociedade e o meio ambiente e falar 
sobre as profissões ligadas às diferentes religiões 
também é importante. Durante o Ensino Médio, os 
jovens também devem ter contato com vários tipos 
de profissionais e ambientes de trabalho.

O que isso quer dizer?
Ao ler essa frase é comum pensarmos “Eu já 

faço isso!” , e provavelmente esta afirmação é 
verdadeira. As escolas muitas vezes vêm desen-
volvendo esta competência de forma intuitiva e é 
isso que muda, pois agora, a Base exige que haja 
maior intencionalidade ao trabalhar com essas 
características.

Reconhecer e nomear os próprios sentimen-
tos, identificar situações de risco e se afastar 
delas, fazer boas escolhas, pensando na manu-
tenção da saúde física e busca pelo equilíbrio 
emocional são objetivos importantes relacionados 
a essa competência

Como chegar lá:
Reconhecer e nomear os sentimentos é o 

primeiro passo para saber como lidar com eles, 
por isso as rodas de conversa são fundamentais, 
assim como o estudo de caso dos contos e filmes, 
mas, independentemente das atividades a serem 
realizadas, é nas relações cotidianas que esse 
aprendizado realmente acontece, portanto, cabe 
ao professor tirar proveito das situações que 
acontecem, para gerar um aprendizado efetivo.

O que isso quer dizer?
Enquanto a Competência número oito se relacio-

na ao conhecimento de si mesmo, a Competência 
Geral número nove é voltada ao outro. Essa pode 
ser considerada a competência do respeito e da boa 
convivência, e deve ser trabalhada durante toda a 
Educação Básica, mas continuar sendo desenvolvi-
da durante toda a vida.

O texto estabelece a importância do acolhimen-
to e da valorização da diversidade, além de enfati-
zar a promoção dos direitos humanos, o combate 
ao preconceito e a habilidade de resolver conflitos 
utilizando-se do diálogo e da cooperação.

Como chegar lá:
Na área de Linguagens, em Educação Física 

por exemplo, podemos explorar os jogos coopera-
tivos, nos componentes curriculares de Ciências 
Humanas as diferentes culturas, assim como em 
Ensino Religioso. Mas, novamente, essa é outra 
competência que se desenvolve com o exemplo no 
dia a dia.

O que isso quer dizer?
A décima competência da BNCC vem com o 

objetivo de mostrar para as crianças e adoles-
centes a responsabilidade deles sobre o mundo 
em que vivem e como podem ser agentes de 
transformação social.

Os estudantes precisam entender que suas 
escolhas apresentam consequências e que as 
vezes o que é melhor para eles não é o melhor para 
a comunidade ou para as pessoas a sua volta. 
Também precisam saber lidar com as demandas do 
mundo atual e estar preparados para enfrentar os 

desafios que eles nos impõem, na sua locali-
dade, região e até mesmo em esfera global.

Como chegar lá:
A melhor forma de atingir esses objeti-

vos é ligando os conteúdos escolares à reali-
dade dos alunos. Trabalhar em busca de 
soluções para as demandas da comunidade 
onde vivem e desenvolver projetos que 
visem a melhoria da qualidade de vida de 
toda a população são ótimas alternativas.

Outra ideia é incentivar o protagonismo 
dos estudantes incentivando e apoiando os 
grêmios estudantis e as eleições escolares. 
Envolver a comunidade, principalmente 
nos momentos em que é possível beneficiá-
-la é muito importante para que os alunos 
percebam a sua missão cidadã.

Competência geral número 9: 
Empatia e Cooperação
O que diz a base: 
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de 

conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e 
promovendo o respeito ao outro e aos direitos 
humanos, com acolhimento e valorização da 
diversidae de indivíduos e de grupos socias, seus 
saberes, identidades, culturas, e potencialida-
des, sem preconceitos de qualquer natureza

Competência geral número 10:
Responsabilidade e Cidadania
O que diz a base:
Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 
determinação, tomando decisões com base em 
principios éticos, democráticos. inclusivos. sus-
tentáveis e solidários.

Competência geral número 8:
Autoconhecimento e Autocuidado
O que diz a base:
Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua 

saúde física e emocional, compreedendo-se na 
diversidade humana e reconhecendo suas emo-
cões e as dos outros, com autocrítica e capacida-
de para lidar com elas.

Quer saber mais?
Lançamos, na nossa EAD, um cur-
so exclusivo sobre as 10 competên-
cias gerais da BNCC. Lá você 
entende ainda melhor o histórico 
do documento, decifra o texto de 
cada uma das competências e ain-
da tem acesso a muitas sugestões 
de como colocá-las em prática na 
sala de aula. 
A certificação é de 30h e além de 
muito conhecimento, você já garan-
te 150 pontos no Missão Leitura, 
pois a realização do curso é a pri-
meira prova fixa da competição. 

Veja o regulamento:  
http://abre.ai/regulamento_ml2019

Acesse à EAD: 
http://ead.institutogrpcom.org.br/



4 sexta-feira, 6 de setembro de 2019

Mais curtidas

O termo Fake News se popularizou tanto 
nos últimos anos que é quase impossível 
encontrar alguém que nunca tenha ouvido 
falar no assunto. Segundo estudo realizado 
pelo Massachussetts Institute of Techno -
logy (MIT) no ano passado, as notícias falsas 
se espalham 70% mais rápido que as verda-
deiras e também atingem um número maior 
de pessoas.

Esse fenômeno, que já vem sendo trata-
do como uma praga na imprensa, foi agra-
vado pelo uso irresponsável das redes 
sociais e traz reflexos nas mais diversas 
áreas, principalmente na política e na saú-
de, o que levou os órgãos públicos e empre-
sas a tomarem atitudes de combate à desin-
formação.

Uma das iniciativas do Ministério da 
Saúde foi a criação do Canal Saúde sem 
Fake News, que acabou de completar seu 
primeiro aniversário e já esclareceu mais 
de 11,5 mil dúvidas da população. Os temas 
mais recorrentes, segundo a matéria 
“Serviço contra boato em saúde trata de 
bactérias em feijão à ‘vacina B17’”, publica-
da na Gazeta do Povo em 27 de agosto de 
2019, estão relacionados à vacinação.

A nova Base prevê diversas habilidades 
que se ligam ao tema direta e indiretamen-
te. Vamos ver?

COM A MÍDIA: Peça que os alunos levem 
suas carteirinhas de vacinação até a escola 

e promova um momento de conversa sobre as 
informações ali contidas, auxiliando na interpre-
tação dos dados. Tendo em vista as habilidades 
de Ciências da Natureza do sétimo ano, assistam 
ao episódio do dia 02 de setembro do Gazeta 
Explica (Previna-se das mentiras sobre as vaci-
nas: quem ganha com mitos da desinformação) e 
então promova uma discussão sobre o tema. 
Apresente aos estudantes a forma como as vaci-
nas atuam no organismo e, trabalhando junto 
com o professor de matemática, solicite que eles, 
em grupos, pesquisem os índices de vacinação 
das campanhas mais atuais e comparem com 
campanhas antigas, depois, expliquem por que 
houve tamanha diminuição.

PELA MÍDIA: Reconhecendo a importância da 
informação como forma de prevenção às Fake 
News, é hora de esclarecer, para toda a comuni-
dade escolar, de que forma atuam vírus e bacté-
rias no combate às doenças. Uma das sugestões é 
criar vídeos em stop motion ilustrando a forma 
como a vacina age para criar a imunidade. Outra 
ideia é promover teatros para conscientizar as 
cr ianças da Educação Inf ant i l  e  Ensino 
Fundamental I sobre a importância de se vacinar e 
ainda é possível criar materiais de divulgação vol-
tados aos familiares, como flyers e posts nas 
redes sociais.

PARA A MÍDIA: É hora de entender a mídia 
como objeto de estudo. Segundo o vídeo da 
Gazeta Explica, esse movimento contra a vacina-
ção foi difundido após a publicação de uma pes-

Fake News: existe 
vacina contra a 
desinformação?

DICA: Para deixar o trabalho ainda mais 
completo, assista a série sobre Fake News 
que produzimos no Missão Leitura do ano 
passado!
 http://abre.ai/missaoleitura-fakenews

Quer saber mais? Confira a ma  téria 
na íntegra. 
http://abre.ai/bolo267-maiscurtidas

quisa falsa em uma revista de grande importân-
cia científica, no ano de 1998, desde então, mes-
mo com várias evidências de que o estudo era 
falso, ainda existe um grande número de pessoas 
que evita a vacinação. Desta forma, problematize 
com os alunos a influência que os meios de 
comunicação exercem na formação de opinião a 
como a leitura crítica da mídia pode ser uma fer-
ramenta de combate à desinformação. Estimule-
os a criar um manual de checagem de informa-
ções que pode ser publicado nas redes sociais e 
distribuído na escola.
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Missão Leitura Especial 20 anos: 
As 10 competências da BNCC

Ler e Pensar

O Missão Leitura é a segunda fase do 
Projeto Ler e Pensar. Ele funciona como um 
jogo em que você, professor, pode acumular 
pontos ao cumprir missões fixas e surpresas. 
Todas as provas foram baseadas nas 10 com-
petências gerais da BNCC. Você já deve ter 
ouvido muito falar nelas, não é mesmo? Afinal, 
tanto nas nossas dicas pedagógicas, quanto 
aqui no BOLO, nós sempre mencionamos a 
BNCC. Aliás, desde a edição de junho, está 
rolando um especial sobre o tema, aprofun-
dando as 10 competências. Além disso, na nos-
sa plataforma EAD já está disponível o curso: 
“BNCC: as 10 Competências Gerais na Prática” 
– ALERTA DE SPOILER – finalizar esse curso é 
uma das missões fixas, fica a dica! 

 As missões fixas devem ser realizadas de 
01 de outubro a 01 de novembro. Elas já estão 
disponíveis no nosso Edital (BOX) e você não 
precisa, necessariamente, realizá-las na 
ordem. Nessa proposta gamificada, também 
teremos missões surpresas, que são mais 
simples de realizar e você também já pode 
conferir as datas em que elas serão lançadas 
no nosso edital. 

Falando em missões surpresas, o Missão 
Leitura mal foi lançado e já premiou quatro 
professores. Isso mesmo! Junto com o lança-
mento do edital, divulgamos também uma 
missão surpresa extra: o sorteio de ingres-
sos para o Let’s Go Festival, o maior evento 
educacional da américa latina. Pensando na 
competência geral nº 7 da BNCC, que fala 
sobre a argumentação, os professores deve-
riam indicar até 5 amigos para participar do 
Ler e Pensar, e no formulário de inscrição, 
eles deveriam argumentar o porquê eles 
mereciam ir ao Festival. Recebemos várias 
inscrições e as vencedoras foram as profes-
soras Rosane Temp Mayer e Regina Maria de 
Oliveira Ferreira. Elas e as amigas indicadas 
levaram um ingresso cada! Todos os profes-
sores que indicaram os amigos, dentro dos 
critérios estabelecidos no regulamento, con-
quistaram até 250 pontos (50 pontos por ami-
go indicado e inscrito no Projeto).

Ah! Como mencionado no Edital do Ler e 
Pensar, toda a pontuação adquirida no decorrer 
das missões premiadas – de maio a setembro – 
será somada a pontuação acumulada no Missão 
Leitura. Ao final, em novembro, os 10 professo-
res com mais pontuação na soma das ativida-
des, serão colocados para votação popular. A 
votação ficará aberta dos dias 11 a 24 de novem-
bro de 2019, no site da Gazeta do Povo, sendo 
divulgado também no site do Ler e Pensar. A 
ordem de classificação dos vencedores será 
referente à votação popular.

Esses 10 professores pode-
rão ser contemplados com 
diversos prêmios, que vão de 
v ale -presente  a  par t ir  de 
R$500,00, a celulares, kindles e 
notebook. E aí? Preparado? Não 
deixe de conferir o regulamento 
e fique ligado nos nossos canais 
de comunicação para não perder 
essa chance! 
Link regulamento: http://abre.
ai/regulamento-missaoleitura
Quer saber mais? Confirma o 
vídeo que preparamos espe-
cialmente para você: http://
abre.ai/video-missaoleitura
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CONHEÇA OS VENCEDORES 
DA MISSÃO DE AGOSTO

Ler e Pensar

A gente sempre fala que nada nessa vida se cons-
trói sem a ajuda do outro, não é mesmo? É assim tam-
bém que funciona na educação. Nós nunca estamos 
sozinhos e o professor, como mediador do conheci-
mento, sabe que a integração de vários saberes, de 
diversas disciplinas, torna tudo mais completo. E é 
exatamente essa a ideia da nossa missão premiada de 
setembro. Na intepretação de um gráfico, por exem-
plo, o aprendizado fica muito mais legal e significativo 
se os professores de Língua Portuguesa e Matemática 
unirem forças para ensinar aos alunos como interpre-
tar as informações e computar os dados. Para com-
preender um acontecimento importante, saber sobre 
História e Geografia é fundamental! Você pode se ins-
pirar em outras ideias acessando a matéria especial 
que o pessoal do Porvir preparou.
Link: http://porvir.org/8-ideias-para-desenvolver-proje-
tos-interdisciplinares-na-escola/

Além de proporcionar um ensino diferente aos 
alunos, as duas práticas que tiverem melhor avalia-
ção pela comissão julgadora receberão 90 e 80 pon-
tos + R$500,00 e R$400,00 em vale-presente da 
Livrarias Saraiva, para o 1º e 2º lugares, respectiva-
mente. Acom  panhe o passo a passo. 

A missão de agosto começou bombando, afinal, colocar o aluno 
como produtor de conhecimento, gerando um aprendizado mais signi-
ficativo é muito importante no nosso contexto atual de educação. 
Recebemos várias práticas, professores e alunos se empenharam 
muito. Dessa forma, o resultado final foi bem apertado. A professora 
Simone Nogueira de Lima ficou em 1º lugar, com 100 pontos na prática 
pedagógica. Ela e os alunos fizeram um documentário chamado 
“Inspirando Boas Atitudes”, garantindo assim 80 pontos + R$400,00 em 
vale-presente da Livrarias Saraiva. Já Micheli Barbara Soares 
Panzarini, conquistou o 2ª lugar. A sua turma realizou um projeto cha-
mado “Biarticulando Sabares”. Dessa forma, além de receber 
R$350,00 em vale-presente da Livrarias Saraiva, ela garantiu 70 pon-
tos. Em breve, você poderá conferir detalhadamente as práticas reali-
zadas pelas professoras na nossa coluna do Ler e Pensar, na Gazeta do 
Povo. Agora, fique de olho na missão de setembro!

PERÍODO: 01/09 A 22/09

Tarefa: Enviar uma prática pedagógica
interdisciplinar

RESULTADO: PRIMEIRA SEMANA DE

OUTUBRO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:  Serão escolhidas
as melhores práticas pedagógicas. A

avaliação e escolha serão feitas por uma
Comissão Julgadora.

MISSÃO DE SETEMBRO: 
Interdisciplinaridade 
e colaboração!
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Os vídeos em Stop Motion são bastante populares na Internet. 
Que tal experimentar as ferramentas abaixo com seus alunos e pro-
duzir conteúdos inovadores sobre vários assuntos? 

E-dic@s

Stop Motion Studio
Esse aplicativo pode ser bai-
xado em qualquer celular 
Android e é muito fácil de 
usar! Basta fotografar os 
objetos que irão compor a 
animação em diferentes 
posições e então selecionar 
as transições. Ainda é possí-
vel, no momento da edição, 
adicionar títulos e legendas 
ao f ilme. A s animações 
podem ser compartilhadas 
em diferentes formatos.

Muvizu
O Muvizu é um app que per-
mite criar vídeos animando 
qualquer objeto .Possui 
uma grande variedade de 
recursos e é muito intuitivo, 
porém, a versão gratuita só 
pode ser utilizada por sete 
dias, ou seja, apenas para 
um projeto pontual, mesmo 
assim é uma excelente fer-
ramenta, também não exi-
ge download e, segundo o 
site, tem descontos espe-
ciais para educadores.

COMO PARTICIPAR DA

MISSÃO DE SETEMBRO 

- ------------

Acesse o site e se inscreva na missão:

http://www.lerepensar.com.br/missoes-

premiadas/

Clique em Criar Registro, para localizar 

o seu cadastro

Selecione o mês de setembro

-------------

Confira os dados e clique em enviar.

Pronto!

Importante:  se o seu colega for professor do Ler e Pensar,

você deve clicar em "criar registro" novamente. 

- ------------

Não esqueça o link da matéria
da Gazeta do Povo! 

 
Você pode realizar a prática
tanto com um professor do

LeP ou de fora, a diferença é
que o professor que não

participa do Ler e Pensar não
será contemplado com

premiação!

PERÍODO: 01/09 A 22/09

Tarefa: Enviar uma prática pedagógica
interdisciplinar

RESULTADO: PRIMEIRA SEMANA DE

OUTUBRO

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO:  Serão escolhidas
as melhores práticas pedagógicas. A

avaliação e escolha serão feitas por uma
Comissão Julgadora.

Animaker
Se você quer criar outros tipos de 
animações, pode experimentar o 
site Animaker. Basta acessar e 
fazer o cadastro para começar a 
usar, não é preciso baixar nenhum 
software no seu computador. Com 
ele é possível criar diversos filmes 
animados de até 2 minutos (na 
versão gratuita) e depois postar no 
Youtube. Contém vários efeitos e 
personagens animados e é bem 
fácil de usar, mas atenção, cada 
conta gratuita tem o limite de 5 
exportações por mês.
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