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EMENTA 

Visão abrangente e histórica do campo curricular, temas e debates, que mostrem ao 
estudante as diversas tendências (ou ideologias) que demarcam a formação docente (as 
licenciaturas), quando se trata de projetos pedagógicos, programas ou planos educacionais 
brasileiros ou noutros países. Elementos que propiciem tomada de posição, auxílio e/ou 
orientação na escolha de conteúdos adequados à realidade vivida pelos sujeitos da 
educação. 

 

OBJETIVOS 

 - Avaliar criticamente a questão curricular nos ambientes de aprendizagem: presencial, virtual e 
outros espaços de (in)formação;  
- Conhecer algumas das concepções curriculares e, em especial, as mais presentes na 
educação brasileira; 
- Compreender as TDIC no processo curricular;  
- Entender o currículo como um fato da cultura que implica a biografia dos envolvidos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I – Introdução: breve estudo sobre “Atitudes e comportamentos: autorregulação, metacognição e 
procrastinação”. 
II – TDIC e a dimensão biográfica no currículo; 
III – Historiando os Discursos Curriculares: - O que são teorias ou discursos curriculares?, - 
Teorias tradicionais, - Teorias críticas e Teorias pós-críticas (e manifesto por uma pedagogia pós-
crítica); 
IV – Tipos ou Modalidades de Currículos: oculto, oficial, real; por ciclos, por projetos, por 
competência, “em rede”;  
V - Escolas e currículos: Preto, Waldorf, Âncora, Reggio Emília e outros alternativos. 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas assíncronas com atividades de leitura/discussão de textos (em formatos variados) de maneira 

individual ou em equipes de trabalho. Uso de perfil (autoapresentação), fóruns – como salas de aulas 

(participação individual) e tarefas (feitas em grupo). Poderão ser usados outros recursos da plataforma 

Moodle como chat, wiki, diário, glossário, etc.. Além disso, será pautada pela proposta da sala de aula 

invertida, ou seja, o aluno tem o seu contato com as referências semanais sem orientação prévia do 

professor. E, durante as aulas/fóruns, caberá ao professor comentar, responder e orientar sobre as dúvidas 

e/ou perguntas feitas pelos alunos. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação, como processo contínuo e como recurso para apresentar e aprimorar a construção do 

conhecimento pessoal e coletivo, será no formato de três autoavaliações: a primeira, valor 0 a 30 pontos; a 

segunda, valor 0 a 30 pontos e, terceira, 0 a 40 pontos (datas a serem combinadas com os alunos no decorrer 

do semestre e ambas serão realizadas pelo Portal Didático). O aluno poderá, em qualquer momento do 

semestre, solicitar outras avaliações substitutivas para compor a sua nota final. 
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