Ler Faz Bem e a BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que determina as competências, as
habilidades e as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver durante cada etapa da
Educação Básica. Esse documento deve ser seguido tanto por escolas públicas quanto por escolas
particulares, e o conteúdo deve ser o mesmo em qualquer lugar.
Com o propósito de contribuir para a construção de uma sociedade que respeite e promova a diversidade e
os direitos humanos, a coletânea LER FAZ BEM, implementada junto com a BNCC, proporcionará
transformações significativas, tanto na Educação Infantil quanto no Ensino Fundamental.
A Ação LER FAZ BEM está adequada e de acordo com a BNCC, pois contempla em seus diversos materiais
as diretrizes pedagógicas e as bases que norteiam o conjunto de aprendizagens essenciais da Educação.

1. Conhecimento: Entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e
colaborar com a sociedade. O material do LER FAZ BEM faz o aluno interagir
com o mundo e perceber que a leitura e a escrita abrem os horizontes,
promovendo o seu crescimento;

2. Pensamento Científico, Crítico e Criativo: Investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Com as atividades
diversificadas e abrangentes a todas as áreas do conhecimento, a ação contribui
para o aluno aperfeiçoar seu raciocínio lógico, permitindo um pensamento
crítico embasado;

3. Repertório Cultural: Desfrutar e participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. Com
o estudo de vários autores propostos nas coleções, o material favorece o
aumento do conhecimento da cultura brasileira e proporciona a produção de
diversos tipos de artes, como: teatro, rádio e outros.

4. Comunicação: Expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias,
sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A
coletânea traz em seus volumes a história da comunicação e seu
desenvolvimento através dos tempos, o que auxilia o educando a entender a
importância de compreender e interpretar a comunicação.

5. Cultura Digital: A internet é um celeiro de boas leituras; portanto, comunicarse, acessar e produzir conhecimento através de bons sites contribui para o
desenvolvimento de novas habilidades e competências. O material mostra a
importância do conceito digital no mundo informatizado, e apresenta a
necessidade de sabermos o momento adequado para utilizarmos a linguagem
virtual.

6. Trabalho e Projeto de Vida: Entender o mundo do trabalho e fazer escolhas
alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida com responsabilidade. O LER FAZ
BEM traz muitas curiosidades sobre as diversas opções profissionais e coopera
na construção e representação dos desejos profissionais.

7. Argumentação: Formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns, com base em direitos humanos, consciência socioambiental,
consumo responsável e ética. Por apresentar excelentes leituras, o material
incentiva a criança a aprender a argumentar e ter capacidade de dialogar.

8. Autoconhecimento e Autocuidado: Cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções
e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Os livros e
textos do LER FAZ BEM apresentam sentimentos e emoções que favorecem o
desenvolvimento das relações afetivas saudáveis.

9. Empatia e Cooperação: Fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro,
com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer
natureza. Através das atividades da ação LER FAZ BEM, a criança aprenderá a
importância do trabalhar em equipe e desenvolverá relações interpessoais.

10. Responsabilidade e Cidadania: Tomar decisões com base em princípios
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. O material LER FAZ
BEM resgata hábitos antigos e trabalha boas ações, conscientização e
responsabilidade.

