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PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO 
 

O candidato deve ser capaz de, sucintamente, discorrer sobre a necessidade de investimentos para as 
crianças pouco lembradas pelo poder público, abordando benefícios de se investir nessa população — o texto 
motivador menciona alguns.  

 
Deve, ainda, tratar da BNCC e das formas de, com sua implantação, promover a qualidade na educação 

infantil. A BNCC deve constituir um avanço na construção da qualidade da educação: espera-se que a BNCC seja 
balizadora do direito dos estudantes da educação básica em uma perspectiva inclusiva de aprender e de se 
desenvolver uma perspectiva inclusiva. Uma base comum curricular, documento de caráter normativo, é referência 
para que as escolas e os sistemas de ensino elaborem seus currículos, constituindo-se instrumento de gestão 
pedagógica das redes. Para tal, precisa estar articulada a um conjunto de outras políticas e ações, em âmbito 
federal, estadual e municipal, que permitam a efetivação de princípios, metas e objetivos em torno dos quais se 
organiza. A BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica. As quatro políticas que decorrem da BNCC — 
Política Nacional de Formação de Professores, Política Nacional de Materiais e Tecnologias Educacionais, Política 
Nacional de Avaliação da Educação Básica e Política Nacional de Infraestrutura Escolar — articulam-se para garantir 
as condições que geram a qualidade na educação básica, ou seja, o direito de aprender e de se desenvolver aos 
estudantes da educação básica, acolhidos em sua diversidade e em uma perspectiva inclusiva. Desse modo, a 
existência de uma base comum para os currículos demandará ações articuladas das políticas dela decorrentes, sem 
as quais ela não cumprirá seu papel de contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica brasileira e para 
a construção de um sistema nacional de educação. 


