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I IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1.1 Natureza do componente: ( X )Disciplina ( )Atividades da prática 2 ( )Estágio Supervisionado
Obrigatório ( )Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
1.2 Nome do componente: CURRÍCULO
CÓDIGO: 0301059-1
CRÉDITOS:
04
CARGA HORÁRIA:
60 h/a
Pré-Requisito:
Código:
Curso: PEDAGOGIA

II EMENTA
As teorias do currículo, sua relação e função na formação profissional. Seleção, organização e distribuição
do conhecimento escolar. Implicações das concepções de ensino nas práticas docentes. Propostas
curriculares oficiais e o currículo real desenvolvido nas escolas.
III OBJETIVOS
• Analisar os pressupostos sociopolíticos e filosóficos que fundamentam as políticas e propostas curriculares nos sistemas de educação e as implicações na organização do conhecimento escolar.
• Estudar o currículo como instrumento pedagógico de construção e reconstrução dos saberes.
• Conhecer a organização escolar de estabelecimentos de ensino, identificando as problemáticas que
influenciam e determinam as práticas pedagógicas, expressando o ensino na escola e a
complexidade dos fenômenos educativos.
Discutir a pesquisa no campo curricular numa perspectiva crítica de articulação entre teoria e prática.
IV CONTEÚDO
Unidade I – O currículo e o contexto escolar
As propostas curriculares oficiais
A seleção e organização dos conteúdos
Os projetos políticos-pedagógicos
O livro didático
Avaliação da aprendizagem
Fracasso escolar
Unidade II – Currículo – abordagem teórica e histórica
•
•

As teorias do currículo
A organização do conhecimento: disciplinaridade e interdisciplinaridade

Unidade III - A pesquisa no campo curricular
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•
•
•

O campo do currículo no Brasil
A organização do currículo por projetos de trabalho
Os ciclos de aprendizagem

Unidade IV – Currículo e seus espaços de estudo
• O currículo como política cultural e a formação de professores
• Os currículos praticados nos espaços escolares e não escolares

V METODOLOGIA
As aulas pretendem ser o espaço para estudos individuais e coletivos, apresentação de trabalhos,
debates, um ambiente de aprendizagem. A disciplina se propõe trabalhar em sintonia com a proposta do
PPC de pedagogia, utilizando-se a metodologia de pesquisa, compreendendo que esta traduz um modo de
apropriação ativa dos conhecimentos. Os alunos irão observar, formular questões, selecionar dados e
analisá-los, elaborar relatórios, artigos que expressem suas aprendizagens, seus conhecimentos a partir de
uma dada realidade.
O compromisso discente com a leitura prévia dos textos, as atividades avaliativas, o cumprimento de
prazos, a atenção, a participação, a busca pelo conhecimento, são dentre outras, condições fundamentais
para consolidar o processo de formação profissional.
O processo de construção do conhecimento será auxiliado pela utilização de recursos didáticos
variados, como por exemplo: filmes, músicas, transparências, projeções, pesquisa bibliográfica, oficinas
pedagógicas utilizando-se fontes complementares, com acervo pessoal, da biblioteca e da internet, de
acordo com os conteúdos trabalhados, possibilitando o desenvolvimento de uma aula dinâmica e
participativa.
VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação dar-se-á durante todo o processo de desenvolvimento de cada uma das unidades de
ensino que constituem a disciplina. Assim sendo, será observada a participação dos alunos durante as aulas,
assiduidade e frequência, bem como seminários, pesquisas, resumos de textos, análise de filmes e provas
escritas são algumas das atividades avaliativas formais e não formais desta disciplina.
Em todas as atividades propostas os critérios de avaliação serão previamente divulgados, assim
como as orientações necessárias para sua realização proporcionando ao aluno tomar conhecimento de seus
avanços e dificuldades e ao professor a reflexão de sua prática, desenvolvendo uma relação pedagógica
comprometida com o Projeto Pedagógico do Curso.
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES

Aprovado pela Comissão do PPC em _________/_________/________

_______________________________________
Chefe do Departamento
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