
 

 

 

PROJETO DE PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

2022 
 

TEMA: E agora professor/a? As percepções de professores e professoras sobre o ensino de línguas 

no contexto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

 

PROFESSORA RESPONSAVEL: 

Marcilene Pelegrine Gomes – professoramarcilene@ufg.br 

 

CARGA-HORÁRIA: 100 horas 

NÚMERO DE VAGAS: 20 (por ordem de inscrição) 

ANO: 2022 1 

 

Link para solicitação de inscrição: https://forms.gle/pifKyzTDnnWKHdYK6 

 

1 JUSTIFICATIVA 

 

A homologação da Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) representou 

mudanças significativas no currículo da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A Base ao 

definir o conjunto de habilidades e os objetivos de aprendizagem a serem alcançados nos diferentes 

componentes curriculares padroniza, em grande medida, os conteúdos necessários para que determinadas 

competências sejam desenvolvimento ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Ao definir as 

competências, as habilidades os objetivos de aprendizagem e os objetos de conhecimento de cada 

componente curricular/disciplina, a BNCC, como política curricular nacional, interfere diretamente no 

trabalho dos/as professores/as tanto de escolas públicas como de instituições privadas.  

Nessa perspectiva, é importante indagarmos o que de fato alterou no trabalho das professoras e 

professores de línguas (português e estrangeira) da educação básica (ensino fundamental e médio) no 

contexto de implementação da BNCC? Quais mudanças são percebidas por esses sujeitos? Quais 

elementos e indicadores são apontados por eles/elas para definirem essas mudanças? Essas mudanças vão 

ao encontro da prescrição normatizada pela Base?  Por essa razão, essa PCC pretende apreender a 

percepções de professores e professores acerca das mudanças e interferia da BNCC no trabalho didático-

pedagógica desses sujeitos.   

Espera-se com essa proposta contribuir com os estudos e debates acerca da política curricular 

nacional para o ensino de Línguas (Portuguesa e Estrangeiras) na Educação Básica, em escolas públicas e 

privadas, buscando apreender, por meio da pesquisa de campo, como os professores e professoras 

percebem as mudanças em sala de aula a partir da BNCC e dos desdobramentos didáticos pedagógicos 

suscitado por esse documento curricular.  É importante mencionar que a pesquisa será fundamentada 

teórica e metodologicamente por meio de estudo bibliográfico e documental na perspectiva da pesquisa 
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qualitativa em educação (ANDRE, 2013).  

 

2 OBJETIVOS: 

2.1 Geral: 

● Apreender e analisar as percepções de professores e professoras do ensino fundamental e do 

ensino médio sobre as mudanças que a BNCC impõe para o trabalho com línguas na educação 

básica.  

2.2 Específicos: 

● Conhecer e analisar a proposta para o ensino de línguas no texto da BNCC.  

● Coletar e analisar as percepções de professores e professoras do ensino fundamental e do ensino 

médio sobre as mudanças induzidas pela BNCC ao trabalho dos professores/as de línguas.  

 

3 CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

● A BNCC: contextos e textos; 

● A BNCC e o trabalho docente na educação básica (Fundamental e Médio); 

● As percepções de professores e professoras sobre a BNCC e as mudanças no trabalho didático-

pedagógico no ensino de línguas.  

● Pesquisa de campo: fundamentação teórica e procedimentos metodológicas para coleta de dados. 

 

4 PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

Esse projeto de PCC será desenvolvido por meio de estudos documentais, bibliográficos e de 

pesquisa de campo. Para tanto, o trabalho será dividido em três etapas que se articulam e se 

complementam, tais como:  

1ª Etapa - Encontros online para estudo, discussão e orientações.  

2ª Etapa - Pesquisa de campo por meio de entrevistas com estudantes e professores do ensino 

médio (escolas públicas e privadas);  

3ª Etapa – Sistematização/Relatório e apresentação dos resultados da pesquisa de campo, 

fundamentada nos estudos documentais e bibliográficos realizados na 1ª Etapa da PCC.  

 

55 AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será estabelecida de maneira contínua, processual e formativa, buscando assegurar as 

especificidades do processo de aprendizagem dos alunos participantes. Para tanto, será considerada para 

fins de avaliação: a frequência, a pontualidade, o estudo dos documentos e textos básicos e 

complementares, portanto, o envolvimento dos/as alunos/as em todas as etapas de desenvolvimento da 

PCC. A atividade final será a elaboração, apresentação e entrega de relatórios sobre os dados obtidos e 

analisados à luz do referencial teórico e documental estudado.  

 

6 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

Julho/2022 – Divulgação   e inscrições  

Julho a dezembro/2022 – encontros para estudo e orientações. 

Setembro a dezembro/2022 – Pesquisa de campo (aplicação de questionário e/ou entrevistas) 

Janeiro e fevereiro /2023 – Sistematização dos dados e elaboração do relatório da PCC 

Fevereiro e março/2023 – produção do relatório final da PCC 

Março/2023 – apresentação e entregas de relatórios  

 

OBS: Cronograma sujeito a alterações, conforme o desenvolvimento da PCC. 
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