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As concepções de currículo e a constituição do seu campo epistemológico. 

Currículo e programas voltados para a Educação básica. Currículo, cultura e 

poder na construção do conhecimento. A organização curricular, a concepção 

crítica de currículo e a construção de programas e projetos pedagógicos.  
 

 

 

 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar diferentes concepções de Currículo, e suas implicações com as relações de 
poder, dentro e fora da escola bem como a sua relação com a formação de professores e 
as avaliações de larga escala no Brasil.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Discutir sobre cultura e sua relação com a formação das identidades humanas, 

entendendo suas influências na construção dos saberes pedagógicos; 

Discutir sobre as relações de poder presentes nos currículos e suas influencias na 

formação dos estudantes; 

Compreender as Teorias do currículo e suas relações com os diferentes modelos de 

educação/Escola; 

Entender a dinâmica da construção das Matrizes Curriculares das Escolas e suas 

relações com as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica; 

Discutir as concepções de currículos vinculadas às narrativas de vidas de estudantes e 

professores; 

Analisar a Base Nacional Curricular Comum e sua relação com as políticas 

educacionais contemporâneas;  



  
 

METODOLOGIA 
 

 
Partindo da ideia de que uma metodologia acontece no percurso, cabe aqui apontar 
estratégias que poderão ser forjadas para a construção do conhecimento. Dentre eles 
elegemos: 

 Investigação e resolução de questões; 

 Estudo de caso; 

 Criação de modelos de artefatos pedagógicos  

 Pesquisas estruturadas; 

 Visitas Técnicas 

 Estudo articulado da teoria e da prática. 

 Aula expositiva 

 Prática de seminários 
 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

 

I Unidade –CURRÍCULO E  CULTURA: CONCEPÇAÕ E AÇÃO 
Cultura, povo, e construção de identidades; 
As narrativas curriculares no Brasil; 
As teorias do currículo e seu processo histórico como campo de conhecimento; 
Currículo como instrumento de poder – conceitos e contextos; 

 

II Unidade – POLÍCAS CURRICULARES E FORMAÇÃO DE PROFESSOR: 

 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica; 
Matriz Curricular – Estrutura e funcionalidades; 
Componentes Curriculares x disciplinas- uma questão de conceito e concepção; 
Proposta Pedagógica – conceitos e implicações; 
Formação inicial de professor e formação continuada nos contextos de trabalho. 
 

III Unidade – AS ESCOLAS E OS CURRÍCULOS-AÇÕES.  
A Proposta pedagógica da Escola e as histórias institucionais; 
A BNCC e os currículos da Redes de Ensino; 

 
  
 
 

AVALIAÇÃO 
 

Partindo da premissa de que a Avaliação é um processo e não fim em si mesma, mas 
impulsiona para ações futuras, destacamos o início: onde será feito um levantamento de 
expectativas, onde o docente procura compatibilizar as expectativas dos estudantes com 
as propostas pelo campo de conhecimento. Durante o processo, utilizando-se dos 
instrumentos avaliativos: trabalhos práticos individuais e em grupos, simulações, oficinas, 
estudo de casos, seminários, questionários, outros, objetivando validar e aperfeiçoar a 
competência sócio-comunicativa e de gestão, em que todos avaliam e se avaliam: 



estudantes e professores. Na finalização do semestre, através da aferição dos resultados 
do processo avaliativo e da sistematização dos Indicadores de Aprendizagem. 

Assim, considerar-se-á aprovado o/a estudante que tiver frequência às atividades 
escolares igual ou superior a 75% da carga horária total da unidade curricular e Nota Final 
igual ou superior a 7,0 (sete), consideradas todas as avaliações previstas neste programa.  
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