
A APRENDIZAGEM CRIATIVA E AS 
COMPETÊNCIAS DA BNCC

CONHECIMENTO
Conhecimento e prática andam juntos. Com a Aprendizagem Criativa, as crianças aprendem na prática. 
Criando projetos e produtos, os alunos dão sentido ao conhecimento, intervêm na realidade e a compreendem.1

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E CRIATIVIDADE
Estimular nos alunos a capacidade de exercitar a curiosidade, de fazer perguntas e levantar hipóteses é 
fundamental no mundo contemporâneo. A Aprendizagem Criativa estimula o pensar, para investigar, 
resolver problemas e criar soluções.
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USO DE DIFERENTES LINGUAGENS
Os alunos devem expressar-se com o uso de diferentes linguagens, comunicando suas ideias para o entendimento 
mútuo. A Aprendizagem Criativa traz a importância do diálogo, da escuta, para o dia a dia escolar. Os alunos 
trabalham conteúdos e atitudes com diferentes mídias, desenvolvendo suas diversas habilidades.
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CONHECIMENTO CULTURAL
É papel da escola conhecer o repertório cultural dos alunos, expandindo os horizontes e mostrando nossa 
diversidade. A Aprendizagem Criativa traz para o cotidiano escolar alternativas de aprendizagem, a variedade 
de materiais e de caminhos para alcançar um objetivo.
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TECNOLOGIA DIGITAL
A Aprendizagem Criativa se apropria da tecnologia como uma ferramenta construtiva e estimulante, 
que auxilia na resolução de problemas. A tecnologia é vista como um elemento de inclusão social.5

PROJETO PESSOAL E PROFISSIONAL
Com a Aprendizagem Criativa, os alunos descobrem talentos e vocações para desenvolverem seu projeto de 
vida. A divisão de tarefas, a definição de metas, lidar com frustrações e erros são itens que fazem parte do 
trabalho em grupo e auxiliam no amadurecimento pessoal.
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
Um aluno que vê resultados práticos e tem sua produção respeitada se torna mais autoconfiante e capaz. 
Com a Aprendizagem Criativa, o aluno identifica suas habilidades e se conhece melhor, aprendendo a 
lidar com suas emoções.
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EMPATIA
A empatia e a cooperação são competências fundamentais para combater o bullying e a cultura da violência. A 
Aprendizagem Criativa é uma metodologia que permite a cocriação, o trabalho em equipe, para que cada um 
encontre a sua potência. Valorizar a diversidade, as características de cada aluno, gera respeito e acolhimento 
entre a comunidade escolar.
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ÉTICA E CIDADANIA
Ao estimular a participação, a Aprendizagem Criativa torna todos responsáveis pelo coletivo. Também contribui 
para gerar alunos mais autônomos, flexíveis, resilientes e determinados.
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ARGUMENTAÇÃO
O trabalho com a Aprendizagem Criativa ajuda na construção de narrativas e na 
argumentação, com base em fatos, dados e informações confiáveis. O aluno deve ser 
competente para formulas ideias, defender seus pontos de vista e suas decisões.
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