
Contribuições para Inclusão do Tema de 
Tecnologia na BNCFP com base na Matriz de 
Competências Digitais – Competências 
Específicas



A 3 dimensões das competências profissionais

As competências profissionais são
entendidas no documento como um
conjunto de domínios estruturantes e
integrativos entre si. Dessa maneira são
apresentados em 3 dimensões:
Conhecimento Profissional, que trata dos
objetos de ensino que são pertinentes ao
fazer docente, da Prática Profissional,
que aborda o conjunto de procedimentos
educativos necessários para
desempenhar o ensino e o Engajamento
Profissional, que considera os valores
éticos e morais do exercício profissional.
Apesar de se apresentarem graficamente
separadas, não há entre as dimensões
uma relação de hierarquia, sobreposição
ou divisão na prática pedagógica.



Competências Específicas da BNCFP

As competências específicas
aprofundam nas 3 dimensões e
se desdobram nos quadros
apresentados a seguir. Em cada
uma das dimensões apontamos
contribuições de cada uma das
12 competências digitais de
professores num cenário de
incorporação ao texto da
competência específica.



Conhecimento Profissional

1.3.3 Conhecer o desenvolvimento tecnológico do mundo 

conectando-os aos objetos de conhecimento e fazendo 

uso crítico de recursos e informações.

!
sugestão



Prática Profissional

2.1.5 Fazer curadoria e criação de tecnologias digitais, 

conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos e incorpora-los 

à sua prática pedagógica para que possam potencializar e 

transformar as experiências de aprendizagem dos estudantes.

!
sugestão



Prática Profissional

2.3.1 Aplicar diferentes instrumentos e estratégias de 

avaliação de aprendizagem de maneira justa, comparável e 

personalizada considerando a heterogeneidade dos 

estudantes (contexto, características) e utilizando diferentes 

recursos, tecnológicos ou não, de acordo com as 

necessidades dos estudantes.

2.3.4 Fazer uso de sistemas de monitoramento, registro 

e acompanhamento das aprendizagens utilizando os 

recursos tecnológicos disponíveis para avaliação e 

tomada de decisão baseada em dados.

2.4.5 Usar recursos educacionais digitais apropriados para 

uma prática pedagógica inovadora mediada por 

tecnologia e coerentes com os objetivos de aprendizagem.

!
sugestão



Engajamento Profissional

3.1.1 Construir um planejamento profissional utilizando diferentes 

recursos e baseado em autoavaliação no qual se identificam os 

potenciais, os interesses, as estratégias, as metas para alcançar 

seus próprios objetivos e atingir sua realização. 

3.1.2 Assumir a responsabilidade do seu autodesenvolvimento e do aprimoramento da sua prática, 

participando de atividades formativas e/ou desenvolvendo outras atividades consideradas relevantes 

em diferentes modalidades, presenciais e/ou com uso de recursos digitais. 

!
sugestão



Engajamento Profissional

3.2.2 Conhecer, entender e dar valor positivo às 

diferentes identidades  e necessidades dos estudantes 

brasileiros e ser capaz de utilizar a diversidade e 

recursos tecnológicos como recurso pedagógico para 

garantir a inclusão e as aprendizagens dos objetos de 

conhecimento para todos os estudantes.

3.2.3 Atentar e identificar para as diferentes formas de violência e discriminação praticadas nas 

escolas e nos ambientes digitais promovendo um uso seguro e responsável das tecnologias digitais.

!
sugestão



Engajamento Profissional

3.3.2 Trabalhar coletivamente, participar de comunidades de aprendizagem, 

incentivando o uso de recursos tecnológicos para compartilhamento de 

experiências profissionais.

3.4.3 Saber comunicar com todos os interlocutores: colegas, pais, famílias e comunidade, 

utilizando diferentes recursos, inclusive, tecnologias da informação e comunicação.

!
sugestão



Competência Geral 4. Utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital para se expressar, se
autodesenvolver e fazer que o aluno se expresse para partilhar informações, experiência, ideias e sentimentos em diferentes
contextos produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo;

CONHECIMENTO 

PROFISSIONAL

PRÁTICA

PROFISSIONAL

ENGAJAMENTO 

PROFISSIONAL

1 alteração na 
habilidade 1.3.3 

1 alteração na 
habilidade 2.1.5 

1 alteração na 
habilidade 2.3.1 e 2.3.4 

1 alteração na 
habilidade 2.4.5 

1 alteração na 
habilidade 3.1.1 e 3.1.2 

1 alteração na 
habilidade 3.2.2 e 3.2.3 

1 alteração na 
habilidade 3.3.2 

1 alteração na 
habilidade 3.4.3 

Resumo da Contribuição CIEB enviada ao CNE



Competências publicadas na 3ª VERSÃO DO PARECER do Conselho Nacional de Educação em 18 de setembro de 2019.

Diretrizes Curriculares Nacionais e Base Nacional Comum para a Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica 

CONHECIMENTO 

PROFISSIONAL

PRÁTICA

PROFISSIONAL

ENGAJAMENTO 

PROFISSIONAL

1 alteração na habilidade 1.3.3
Incorporada integralmente 

1 alteração na habilidade 2.1.5
Incorporada com outros termos 

1 alteração na habilidade 2.3.1
Não incorporada

e 2.3.4 
Incorporada com outros termos

1 alteração na habilidade 2.4.5
Não incorporada

1 alteração na habilidade 3.1.1
Incorporada integralmente 

e 3.1.2 
Incorporada integralmente 

1 alteração na habilidade 3.2.2 
Incorporada integralmente 

e 3.2.3 
Incorporada integralmente 

1 alteração na habilidade 3.3.2
Incorporada integralmente 

1 alteração na habilidade 3.4.3
Incorporada integralmente 

Resumo da Contribuição CIEB após publicação



Resumo

Das 11 contribuições às competências específicas, 9 foram
incorporadas, sendo 7 integralmente e 2 com outros termos,
mas mantendo o sentido da competência digital. A
contribuição referente à competência Personalização (2.3.1)
não foi incorporada, a outra contribuição não incorporada foi
à referente à Prática Pedagógica (2.4.5), no entanto a
competência era referenciada na competência 2.1.6.

Nesse sentido, das 12 competências digitais do CIEB, apenas
4 apareciam no documento original e após a contribuição, 11
foram contempladas.



Próximos passos

O CIEB está construindo um 
componente curricular de 
referência para inclusão de 
tecnologia na formação inicial 
de professores.



contato@cieb.net.br
11 3066.7271

lucia@cieb.net.br

(11) 3031.7899


