ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL PNLD 2019 – ATUALIZAÇÃO BNCC
Tabela 1: Matriz de Atualizações
Matriz de Atualizações da Obra Alinhada à versão 3 da BNCC para Atualização da Obra Alinhada à versão homologada da BNCC.
Código Coleção:
Componente
Curricular

Matemática

Trecho da 3ª versão da
BNCC

Atualização para a
versão homologada da
BNCC

(EF02MA06). Resolver e
elaborar
problemas
de
adição e de subtração,
envolvendo números de até
três
ordens,
com
os
significados
de
juntar,
acrescentar, separar, retirar,
utilizando
estratégias
pessoais ou convencionais.

(EF02MA06). Resolver e
elaborar problemas de
adição e de subtração,
envolvendo números de
até três ordens, com os
significados de juntar,
acrescentar,
separar,
retirar,
utilizando
estratégias pessoais.

(EF04MA24). Determinar as
temperaturas máxima e
mínima diárias, em locais do
seu cotidiano, e elaborar
gráficos de colunas com as
variações
diárias
da
temperatura,
utilizando,
inclusive,
planilhas
eletrônicas.

(EF04MA24). Registrar
as temperaturas máxima e
mínima diárias, em locais
do seu cotidiano, e
elaborar
gráficos
de
colunas com as variações
diárias da temperatura,
utilizando,
inclusive,
planilhas eletrônicas.

Justificativa
para atualização
das Obras
Didáticas

Páginas

Livro
do
Aluno

Manual do
Professor

Manual
Digital

1.
Na linha “Código Coleção” indicar em qual obra foi realizada a alteração ou excerto.
2.
A primeira coluna “Componente Curricular” deve discriminar o componente curricular tratado (matemática, língua portuguesa,
ciências...) ou no caso de Projetos Integradores.
3.
A segunda coluna “Trecho da 3ª versão da BNCC” deve constar o excerto original (obra alinhada à versão 3 da BNCC).
4.
A terceira coluna “Atualização para a versão homologada da BNCC” deve constar o excerto modificado (obra alinhada à versão
homologada da BNCC).
5.
A quarta coluna “Justificativa para atualização das Obras Didáticas” deve informar as justificativas das modificações dos trechos
alterados em negrito para as inclusões, e dos trechos alterados em negrito e tachado (exemplo) para as exclusões.
6.
A quinta coluna “Páginas” deve informar a localização referente a habilidade na obra.
7.
A sexta coluna “Livro do Aluno” deve informar a localização referente a habilidade na obra.

8.
9.

A sétima coluna “Manual do Professor” deve informar a localização referente a habilidade na obra.
Na oitava coluna “Manual Digital” deve informar a localização referente a habilidade na obra.

1.
A tabela 1 demonstra o modelo de Matriz de Atualizações, conforme ANEXO III
– B (página 51).
2.
Conforme itens 8.2.3 (página 12), 8.2.3.1 (página 12) e ANEXO III – B (página
51), a Matriz de Atualizações deverá contemplar os excertos das obras alinhados à
versão 3 da BNCC com os seus respectivos excertos alinhados à versão homologada,
contendo inclusive, a localização de cada um desses excertos no corpo das obras, que
deverá estar destacada na Matriz de Atualizações. Além do volume e do (s) número (s)
da (s) página (s), faz-se necessário explicitar, quando for o caso, a localização no interior
da página correspondente.
3.
Referindo-se ao ANEXO III – B (página 51), a Matriz de Atualizações é única
para todas os componentes, apresentando competências e habilidades na íntegra,
realizada por coleção.
4.
Conforme itens 2.2.15 (página 3), 2.2.15 (página 5), 8.2 (página 12) e ANEXO III
– B (página 51), as atualizações realizadas nas obras (livro impresso e material digital)
deverão ser discriminadas na Matriz de Atualizações, conforme subitem 8.2 e Anexo III
- B, indicando cada alteração ou ajuste realizado, bem como, sua respectiva página
acompanhada de justificativa ancorada na BNCC.
5.
De acordo com as modificações dos trechos alterados na Matriz de Atualizações,
sugere-se que as inclusões sejam apresentadas em negrito, enquanto as exclusões
sejam apresentadas em negrito e tachado (exemplo), visando facilitar a leitura inicial da
Matriz.
6.
Ressalta-se que nas situações em que não há alteração na BNCC é dispensável
a apresentação da Matriz de Atualizações. Trata-se de decorrência lógica dos itens 2.2.4
a 2.2.6 do edital, que permitem a alteração na obra original apenas para sua adaptação
à versão homologada. Caso não haja alteração na BNCC, não haverá alteração na obra
e, por conseguinte, sequer será necessária uma nova avaliação sobre os trechos
mantidos, sendo dispensável a apresentação na Matriz de Atualizações.
7.
No que se refere ao material digital, aplica-se a matriz de atualizações, em razão
de haver habilidades abordadas no material mencionado.
8.
No que tange à submissão de obras descaracterizadas, informa-se que suas
características deverão ser mantidas, conforme apresentado na Audiência Pública de
atualização à BNCC, realizada no dia 30/07/2019.

