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18 DE SETEMBROÀ08 DE OUTUBRO DE 2017 

 
PLANO DE ENSINO 

 
EMENTA 

 
Educação, cultura e currículo. Currículo e cotidiano escolar. A construção do currículo 
na interface com os projetos de trabalho na escola. 
 

BOAS VINDAS 
 

Neste módulo, dialogaremos sobre o conceito de Currículo Escolar com vistas à 
compreensão e á intenção de possibilitar o desenvolvimento do letramento 
informacional na educação básica. 
 Nas próximas três semana buscaremos refletir sobre conceitos e aspectos 
empíricos acerca da teoria de currículo, visando a inter-relação dos debates nas salas 
de aula, como também a atuação na biblioteca.  
  Contamos com a participação de todos para que a aprendizagem seja mais 
efetiva. Qualquer dúvida, estamos à disposição para atendê-los, basta entrar em 
contato. 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Compreender o conceito de currículo e suas diferentes concepções, numa perspectiva 
crítica e reflexiva, no cotidiano das escolas de educação básica.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1- Compreender a dimensão ideológica de currículo; 
2- Conhecer as diferentes concepções de currículo; 



 

3- Discutir e analisar o currículo interdisciplinar no contexto da educação atual; 
4- Refletir sobre letramento informacional e Currículo Escolar na escola 

contemporânea. 
 
 

METODOLOGIA 
 
Vídeo-aula. Podcast. Leitura e produção de informações textuais, sonoras e 
imagéticas. Discussão do conteúdo a partir do uso de fóruns e listas de discussão. 
Avaliação formativa online. Questionário online.  

 
CRONOGRAMA – PLANEJAMENTO SEMANAL 

 
Período 1 – 18/09 à 24/09 

 
Nesta primeira semana, buscaremos compreender o conceito de currículo, 
estabelecendo, a partir dele, uma inter-relação com a cultura, com a sociedade e com o 
mundo da escola. 
 
As concepções de currículo são múltiplas e diversas,ou seja,apresentam-se sob 
diferentes abordagens. Mesmo quando falamos de teorias do currículo, estamos 
analisando elementos teóricos que revelam verdades e contradições. Dessa forma, 
currículo pode ser visto e compreendido de modo diferenciando, seja na perspectiva 
tradicional, crítica ou pós-crítica, mesmo compreendendo que as fases teóricas do 
currículo apresentam-se de maneira diversa, dependendo dos autores e da abordagem 
dada.  
 
Independente da teoria, todas partilham de uma mesma preocupação: as relações de 
poder.  De modo que o currículo deveria contribuir para a total e plena construção da 
identidade dos alunos e, além disso, deveria também estimular as capacidades, as 
competências, o discernimento e a análise crítica deles. Diante desse contexto,a 
compreensão do papel do currículo e sua relação com o letramento informacional 
torna-se essencial.  
 
Nessa primeira semana, buscaremos aprofundar acerca da leitura e compreensão do 
conceito currículo, como também estabelecer um diálogo com cultura e o letramento 
informacional.  
 
Sensibilização: Teorias do currículo, escola e cultura e letramento informacional. 
 
- Vídeo-aula a ser disponibilizada dia 18/08/2017. 
 
 
Texto base:SANTOS, Andréa Pereira dos; VILELA, Benjamim Pereira. Currículo e 
letramento informacional: uma ligação necessária. Goiânia, 2017. 
 



 

Texto Complementar:MOREIRA, Flávio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. 
Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento e cultura. Brasília: Ministério 
da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. 
 
Orientações para leitura dos textos: 
 
1 - Refletir sobre a importância do currículo ao se pensar na escola contemporânea. 
2-Estabelecer diálogo entre letramento informacional e as teorias de currículo. 
3-Compreender as abordagens das teorias tradicional, crítica e pós - crítica. 
4-Buscar, por meio dos textos, relacionar escola e cotidiano, visando estabelecer um 
diálogo com as práticas de leitura.  
 
 
Vídeos: 
1. https://www.youtube.com/watch?v=YNDTX3ywQyY 
 
2. https://www.youtube.com/watch?v=S8n3hxG9HxE 
 
3. https://www.youtube.com/watch?v=fPoaB2d1rR4 
 
ATIVIDADE DA SEMANA 
 
Fórum de tira dúvidas: De 18/09 a 24/09/2017 
 
Questionário: 
 
Responder ao questionário disponível no período de 18/09 a 24/09/2017. 
 

PERÍODO 2 – 25/09 à 08/10 
 
 Neste segundo período da disciplina, buscaremos compreender como o 
currículo escolar vai além dos conteúdos, e perceber que a escola é "maior" que os 
múltiplos currículos e conteúdos ali trabalhados. Ao partirmos dessa premissa, 
podemos dizer que é preciso refletirmos sobre as práticas e o cotidiano da escola, 
buscando reconhecer a real dimensão do Currículo no processo educacional. De modo 
a considerar a construção democrática do conhecimento escolar tendo a 
multiculturalidade e a interdisciplinaridade como elementos constitutivos do processo 
ensino-aprendizagem. 
 Considera-se que a forma como abordamos os conteúdos em sala de aula, e fora 
dela (biblioteca, por exemplo),é fruto de um conjunto de concepções e aprendizados 
trazidos da experiência profissional adquirida por cada um de nós, bem como da nossa 
história de vida. Desta forma, percebe-se a nossa autonomia diante da escolha e do 
modo como trabalhamos e articulamos esses conteúdos.Além disso, devemos analisar 
as relações entre currículo, poder, cultura e  formação de sujeitos. 



 

 Na medida em que refletimos sobre os conteúdos escolares e a construção do 
conhecimento, devemos refletir sobre o conceito de letramento informacional e sua 
implementação na educação básica, em especial no Currículo.  
 
ORIENTAÇÕES PARA LEITURA DOS TEXTOS E VÍDEOS 
 
    1. Anotar os principais conceitos e idéias sobre teoria de currículo. 
    2. Em seguida fazer uma reflexão do material lido e posteriormente, montar 
fluxograma organizando o pensamento. 
    3. Tente elaborar um texto, com base nos passos descritos, pois isso o ajudará na 
elaboração da atividade.  
 
Sensibilização:Currículo e letramento informacional  
 
Textos Base:SANTOS, Andréa Pereira dos; VILELA, Benjamim Pereira. Currículo e 
letramento informacional: uma ligação necessária. Goiânia, 2017. 
 
Textos complementares: 
 
MOREIRA, Flávio Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Indagações sobre currículo: 
currículo, conhecimento e cultura. Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Básica, 2007. 
 
MALTA, Shirley Cristina Lacerda. Uma abordagem sobre currículo e teorias afins 
visando à compreensão e mudança.Espaço do Currículo, v.6, n.2, p.340-354, Mai/ 
Ago. 2013 
 
Vídeos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fPoaB2d1rR4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pIypCrijpig 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M-da_8oEhwo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HSRf9sMdLRo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SXI6ySMDUJw 
 
 
ATIVIDADE DO PERÍODO 
 
Leitura dos textos indicados, assistir aos vídeos indicados para assim gravar um áudio 
ou vídeo a ser postado no ambiente de aprendizagem, conforme instrução a ser 
publicada no tutorial. 
 
O áudio ou vídeo deverá contemplar os seguintes aspectos: 



 

1 - Ter no mínimo 2,5 e no máximo 5 minutos. 
 
2 – Sintetizar as teorias sobre currículo (tradicional, crítica e a pós-crítica) realçando 
pelo menos 2 aspectos fundamentais para  cada uma delas.  (2,5 pontos). 
 
3 - Apresentar como os conteúdos do letramento informacional podem ser inseridos na 
estrutura curricular de uma escola. 
 
Observação:  As idéias devem ser previamente organizadas antes da gravação do áudio 
ou vídeo.  
 
Fórum de dúvidas a respeito do conteúdo da semana: use este fórum, exclusivamente, 
para dúvidas a respeito do conteúdo da semana.  
 
 

AVALIAÇÃO 
 
Na disciplina estão previstas duas atividades avaliativas: questionário objetivo e no 
valor de 4,0 pontos e elaboração de vídeo ou áudio no valor de 6,0 pontos. 
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