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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60h    

    Ementa  

Fundamentos do currículo. Principais enfoques curriculares. Acompanhamento e análise de um 

currículo. Formação para a docência. 

 
 

 

Objetivos Específicos   

1. Analisar as diferentes concepções de currículo, considerando os aspectos históricos do 

currículo. 

2. Analisar criticamente as diversas fases do desenvolvimento curricular. 

3. Caracterizar as teorias de currículo: tradicional, crítica e pós-crítica. 

4. Identificar, por meio da pesquisa, algumas das construções curriculares em sua relação com 
os contextos políticos, sociais, culturais e econômicos existentes. 

5. Reconhecer a estrutura organizacional do currículo escolar, focando as bases teórico-práticas 
e legais que visem ao planejamento, elaboração, implantação e avaliação desse currículo. 

6. Analisar diferentes propostas curriculares na área das Ciências/Química. 
 

 

 

 

Este documento foi assinado digitalmente por ELIZABETH DETONE FAUSTINI BRASIL
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/381370?tipoArquivo=O

http://lattes.cnpq.br/7902369154196006


  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  

CENTRO DE ENSINO NORTE DO ESPÍRITO SANTO  

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS  

  Conteúdo Programático  

1. Conceituação e historicidade do currículo 

2. Teorias de currículo tradicionais, críticas e pós-críticas. 

3. Currículo e desenvolvimento humano. 

4. Currículo, conhecimento e cultura. 

5. Diversidade e currículo. 

6. Currículo e avaliação. 

7. Currículo e temas transversais. 

8. Políticas curriculares. 

 

  Metodologia  

Os conteúdos e debates da disciplina serão desenvolvidos por meio da ferramenta de reunião virtual 

disponíveis no pacote G-Suite (Google Meet e Classroom). Serão mantidos os encontros semanais de 

forma síncrona com até uma hora de duração nos dias e horários da oferta da disciplina. O percentual 

mínimo de aulas síncronas não será inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total 

da disciplina, conforme  a resolução 30/2020 CEPE-UFES* sobre ensino Earte. Serão utilizadas 

metodologias que priorizem o protagonismo, a autonomia intelectual, a interação e o diálogo 

constante entre os participantes do grupo. Como principais estratégias, propomos: 

 Diálogo com os textos de leitura obrigatória (encontros síncronos e por meio dos fóruns na 

plataforma digital). 

 Questões com um minuto para respostas. 

 Produção de autobiografia curricular por meio de relato memorialístico. 

 Relatos, apresentação de sínteses e socialização das atividades registradas (encontros 

síncronos e por meio da postagem das tarefas na plataforma digital).  

 Seminários. 

*Os suportes criados, uso da voz e imagem não serão autorizados para outra finalidade fora da 

disciplina (Lei 9610/1998) 

 

  Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem  

O processo avaliativo será realizado na perspectiva diagnóstica, formativa e somativa, considerando 

a participação individual e coletiva dos alunos nas atividades propostas. Freqüência nas aulas 

teóricas (mínimo de 75%); participação nas discussões dos textos indicados; entrega de resenhas; 

apresentação de seminário; elaboração de textos sobre temas abordados. 

1.Participação nos debates/seminários e fóruns (Valor 25,0 pontos).: engajamento nas 

discussões realizadas nas aulas síncronas.  

2.Seminários/postagens das tarefas (Valor 25,0 pontos).: ao longo da disciplina os estudantes 

apresentarão de forma síncrona o desenvolvimento das atividades. Cada grupo ou aluno deve fazer 

uma apresentação do trabalho. Após, problematização e discussão a respeito dos trabalhos 

apresentados. A atividade terá duração de 1 hora (tempo da aula síncrona). 
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3.Artigo/texto final (Valor 50,0 pontos): Os alunos desenvolverão, ao final da disciplina, um 

artigo/texto com a potencialidade para ser submetido a um evento científico ou periódico da área de 

Educação em Ciências. 

Bibliografia digital  

Indagações sobre o Currículo – Avaliação  

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag5.pdf 

Indagações sobre o Currículo – Diversidade 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf 

Indagações sobre o Currículo – Conhecimento e Cultura  

https://www.finom.edu.br/assets/uploads/cursos/categoriasdownloads/files/20190605040644.pdf 

Indagações sobre o Currículo – Desenvolvimento Humano 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag1.pdf 

Indagações sobre o Currículo – Educandos e Educadores  

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag2.pdf 

Currículo sem Fronteiras 

https://www.curriculosemfronteiras.org/artigos.htm 

Revista Espaço do Currículo - REC 

https://periodicos.ufpb.br/index.php/rec/announcement 

Revista e-Curriculum 

Trajetórias Criativas 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12624%3Aensino-

fundamental&Itemid=859 

Química Nova na Escola 

http://qnesc.sbq.org.br/ 

Ciência & Educação (C&E) 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1516-7313&lng=pt&nrm=iso 

Pesquisa em Educação em Ciências (Ensaio) 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1983-2117 

Investigações em Ensino de Ciências (IENCI) 

https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/index 

Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia (RBECT) 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect 

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (RBPEC)  

https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec 

Revista Práxis (Práxis) 

http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/praxis 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia (Alexandria) 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria 

Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática (RBECM) 

http://seer.upf.br/index.php/rbecm/issue/view/702 

https://revistas.pucsp.br/curriculum 
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Cronograma 

 

1.Conceituação e historicidade do currículo 8h/a 

2. Teorias de currículo 12h/a 

3.Currículo e desenvolvimento humano. 6h/a 

4.Currículo, conhecimento e cultura. 6h/a 

5. Diversidade e currículo. 6h/a 

6.Currículo e avaliação. 6h/a 

7.Currículo e temas transversais. 8h/a 

8. Políticas curriculares. 8h/a 

 

 

 

 

 

Google Acadêmico 

https://scholar.google.com.br/?hl=pt 

Bibliotecas Earte/Ufes 

https://earte.ufes.br/bibliotecas 

Bibliografia básica  

1.BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Rio de Janeiro, 

DP&A. 2000. 

2.PERRENOUD, P. Ofício de aluno e sentido do trabalho escolar. Porto, Porto Editora. 1995. 

3.SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre, ARTMED. 2000. 

 

Bibliografia complementar   

1. SILVA, T. T. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo 

Horizonte, Autêntica. 2000. 

2. MOREIRA, A. F. Curriculo: questões atuais. Campinas, Papirus. 1997. 
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