
INTERDISCIPLINARIDADE 
NO NOVO ENSINO MÉDIO 

Propostas livres  

a partir da organização ensejada pela 

 Base Nacional Comum Curricular 

 

 



Caracterização da Educação Básica 
Pretendida pela BNCC  

São objetivos da BNCC promover Competências, 
que envolvem valores humanos, linguagens, cultura e 
vivência científica, social e artística 

As Competências se realizam em Habilidades, que 
são atividades individuais ou coletivas realizadas por 
estudantes em cada Área de Conhecimento. 

A BNCC não especifica processos de avaliação, mas se 
infere a adequação de  Avaliação Processual. 



Competências Gerais da BNCC 

• 1  - Compreender a realidade natural e social. 

• 2 - Resolver questões formulando hipóteses.  

• 3 - Participar ativamente da vida cultural.  

• 4 - Expressar-se em múltiplas linguagens.  

• 5 - Utilizar tecnologias de informação.  

• 6 - Projetar a própria vida e exercer cidadania.  

• 7 - Defender direitos sociais e ambientais.  

• 8 - Respeitar o bem estar próprio e coletivo.  

• 9 -  Associar-se socialmente sem preconceitos.  

• 10 - Tomar decisões de forma ética e democrática.  



Proposta Geral do Novo Ensino Médio 

•Formação Geral pela BNCC (~ 60%) 
Linguagens /  Matemática / 

Ciências da Natureza / Ciências Humanas e Sociais 
 

•Itinerários Formativos (˜40%) 
+ Linguagens /+ Matemática/ 

+ Ciências da Natureza / + Ciências Humanas e Sociais /  
Técnico e Profissional/ 

Projetos de Vida / Eletivas / Atividades Integradoras  



Exemplo de Distribuição nos anos do EM 
1º Ano  20% Linguagens /  20% Matemática / 20% Ciências da 
Natureza / 20% Ciências Humanas e Sociais / 10% Projeto de Vida 
/10% Eletivas  
 

2º Ano ˜15% +Linguagens / ˜15% +Matemática / ˜30% (+Ciências 
da Natureza &+Ciências Humanas e Sociais) / ˜40% (Projeto de Vida 
& Eletivas & Profissionalização) 
 

3º Ano˜10% +Linguagens / ˜10% +Matemática /   ˜20% (+Ciências 
da Natureza & +Ciências Humanas e Sociais) / ˜60% (Projeto de Vida 
& Profissionalização & Atividades Integradoras) –  
No 3º Ano as disciplinas seriam modulares para facilitar sua 
composição 



 Multi...- Inter...- Trans... disciplinar 

Multidisciplinar - P. ex., ao propor “20% de Ciências Humanas e 
Sociais”, usa-se linguagem matemática para quantificar algo. 

 

Interdisciplinar, – P. ex., ao se afirmar que 20% de uma população é 
obesa, os critérios e o espaço amostral interligam disciplinas. 

 

-Transdisciplinar – P. ex, com novas observações de para prospectar 
vida extraterrestre, a astrobiologia transcende disciplinas. 

 



Articulação Disciplinar na Educação Básica 

No presente exercício, não se distinguirão atividades 
transdisciplinares e interdisciplinaridades: 
 

Multidisciplinar - Emprego autônomo de linguagens ou 
conceitos de diversas disciplinas que só demanda ter cursado 
cada disciplina. 
 

Interdisciplinar - Envolvimento conceitual articulado de mais 
de uma disciplina, exigindo elaboração específica. 

 



  

Interdisciplinaridade 
 na  

Formação Geral pela BNCC 
 



 Articulação Natural entre Áreas 
• Linguagens e Matemática são recursos permanentes das 

Ciências da Natureza e das Ciências Humanas e Sociais. 
Exemplos: denominação e quantificação de grandezas e processos 
físicos e químicos; escalas e características geográficas; densidade, 
distribuição e migração de populações e espécies; qualificação de 
épocas e períodos. 
 

• Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais têm 
ampla intersecção conceitual e contextual. 

Exemplos: produção, distribuição e uso de materiais, energia, 
alimentos; condições ambientais e sanitárias; movimentos 
planetários, climas e estações; matérias primas e tecnologias na 
relações sociais e econômicas. 
 
 



Exemplos de Interdisciplinaridade Intra-Áreas 
 Linguagens –  Fotografar edificações e ambientes urbanos e produzir 
textos sobre época construtiva e estilos arquitetônicos, ou identificar 
anglicismos surgidos de escritas digitais.  

 Matemática – Relacionar formas geométricas a suas expressões algébricas 
ou associar formato das distribuições  estatísticas a simetrias geométricas 
planas e espaciais dos eventos.   

Ciências da Natureza –  Revelar a formação dos elementos químicos na 
fusão nuclear no interior de estrelas ou em supernovas, ou associar sua 
periodicidade ao caráter quântico da distribuição eletrônica.  

Ciências Humanas e Sociais –  Comparar mapas do continente europeu 
a cada duas épocas no século 20, explicando mudanças de fronteiras e 
nomes, ou associar a sua história as condições econômicas nos hemisférios. 



Exemplos de Interdisciplinaridade Inter-Áreas 
• Linguagens e Ciências Humanas e Sociais  - Inferir desenvolvimento econômico e 

político,  do contexto de textos clássicos de literatura, ou contrastar 
posicionamentos sociais opostos de diferentes comentaristas ou jornais. 

• Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais - Associar revoluções 
industriais e tecnológicas ao desenvolvimento científico dos períodos, ou analisar 
matrizes energéticas em função de fontes naturais e demandas econômicas. 

• Matemática e Ciências Humanas e Sociais – Avaliar o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) da região de moradia, ou discutir a problemática do 
financiamento da previdência social em função da evolução nacional da pirâmide 
etária. 

• Linguagens, Matemática e Ciências da Natureza - Elaborar gráficos e textos de 
situações que correspondam a tabelas de grandezas físicas, químicas e/ou 
biológicas ou redigir texto descrevendo equipamentos (p. ex. veículo ou 
eletrodoméstico) a partir de dados numéricos de suas propriedades. 

  



 Interdisciplinaridade 
 nos  

Itinerários Formativos 



Exemplos de Composição Interdisciplinar 

Linguagens –Legendar filmes em diferentes línguas, traduzir textos técnicos 
usando recursos digitais, ou comentar noticiário cultural, policial, político  e 
econômico 

Matemática – Explorar e diversificar linguagens e conceitos matemáticos em 
previsões de tempo, medicamentos, equipamentos técnicos,  artigos de economia 
e finanças.   

Ciências da Natureza – Analisar relações entre processos produtivos e problemas 
ambientais, entre hábitos alimentares e condicionamento físico, ou comparar 
definições científicas dadas em diferentes sites de busca. 

Ciências Humanas e Sociais –  Discutir relações entre taxas de desemprego, 
ocupações frequentes e tipo de economia de diferentes países. 

Técnico e Profissional / Projetos de Vida -  Comparar vocabulário e 
competências disciplinares mais essenciais a diferentes profissões ou  examinar 
modificações no trabalho trazidas por inovações tecnológicas. 



2º e 3º ano Profissional e/ou Pré-Universitário 

• Gradação dos Itinerários - Tanto o técnico-profissional quanto o 
pré-universitário devem ser mais gerais no 2º ano e mais focados no 
3º,  para permitir amadurecimento de opções. 

• Especificidades dos Itinerários – A opção técnico-profissional e a 
pré-universitária, devem ser ambas tratadas como propensões 
profissionais, aproximando opções sem segrega-las.  

• Articulação entre Áreas e Opções Profissionais – O caráter 
modular dos Itinerários de aprofundamento de Áreas (+Disciplina) 
devem permitir a composição de Áreas com escolhas profissionais. 

 

 



Exemplos de Projetos de Vida / Eletivas /  
Atividades Integradoras  

• Projetos de Vida  - P. ex. vídeos mostrando práticas de diversas 
ocupações, entrevistas presenciais ou remotas com profissionais, 
discussões em grupo, visitas a empreendimentos. 

• Eletivas – P. ex. cursos específicos como de cosmologia ou moda, 
oficinas de teatro, cinema, corais e bandas, atividades sociais como 
revalorização de espaços comunitários. 

• Atividades Integradoras – P. ex. estágios em empresas, exercício 
de funções na escola e em espaços anexos, visitas a universidades e a 
escolas profissionais, preparação pré-vestibular coletiva. 



Avaliação Processual no Novo Ensino Médio 

• Retenção de informações, emprego de algoritmos, enfrentamento de 
problemas práticos com a elaboração de hipóteses, o exercício de respeito 
recíproco, são formações que demandam diferentes avaliações.  

• O novo Ensino Médio se propõe a promover Competências por meio de 
Habilidades, que envolvem todas as formações enunciadas acima em 
atividades conduzidas por estudantes. 

• Essas Habilidades, assim como as Competências a que contribuem 
precisam ser avaliadas no seu processo de efetivação e em seus 
resultados. Isso é a Avaliação Processual. 

• Um exercício geral que agora se propõe é escolher algumas diferentes 
atividades (Habilidades) propostas nas projeções anteriores, identificar 
Competências a elas associadas e conceber suas avaliações. 
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