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Currículo Escolar 

O “Currículo é o conjunto daquilo que se ensina e daquilo que 

se aprende, de acordo com uma ordem de progressão 

determinada, no quadro de um dado ciclo de estudos. Um 

currículo é um programa de estudos ou um programa de 

formação, mas considerado em sua globalidade, em sua 

coerência didática e em sua continuidade temporal, isto é, 

de acordo com a organização seqüencial das situações e 

das atividades de aprendizagem às quais dá lugar”. 

(Forquin, 1996, p.188). 



O  “Currículo é um termo muitas vezes utilizado para se referir a programas 
de conteúdos de cada disciplina. Mas, currículo pode significar também 
a expressão de princípios e metas do projeto educativo, que precisam 
ser flexíveis para promover discussões e reelaborações quando realizado 
em sala de aula, pois é o professor que traduz os princípios elencados 
em prática didática. Essa foi a concepção adotada nestes Parâmetros 
Curriculares Nacionais ”.  

    (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

 

O “O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de um 
modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 
necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na parte 
explícita do projeto de socialização cultural nas escolas. É uma prática, 
expressão da função socializadora e cultural que determinada instituição 
tem, que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas ou práticas 
diversas, entre as quais se encontra a prática pedagógica desenvolvida 
em instituições escolares que comumente chamamos de ensino. O 
currículo é uma prática na qual se estabelece diálogo, por assim dizer, 
entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem frente a 
ele, professores que o modelam”. (Sacristán, J. G., 2000). 

 

 



O currículo, portanto: 

O Não se restringe a um conjunto de disciplinas ou de 

conteúdos. 

O Pressupõe um programa de formação, indicando 

princípios e objetivos que devem ser considerados pelas 

propostas pedagógicas das escola.  

O Deve ser flexível, pois se materializa e toma uma 

determinada forma nas práticas didáticas e nas 

condições em que se realiza nos contextos escolares. 

O Apresenta caráter dinâmico, já que está sujeito a 

ressignificações em função das vicissitudes das práticas 

que o materializam e de mudanças socioculturais.  



O Currículo Oficial do  
Estado de São Paulo  

O Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDBEN (Lei nº 9394/96). 

O Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN. 

O Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN. 

Tem como principais referências legais e 

normativas as seguintes publicações: 

 



Os seis princípios norteadores do 
Currículo do Estado de São Paulo são: 

O  Uma escola que também aprende. 

O  O Currículo como espaço de cultura. 

O  As competências como referência. 

O  Prioridade da competência de leitura e de 

escrita. 

O  Articulação das competências para 

aprender. 

O  Articulação com o mundo do trabalho. 

 



Uma escola que também aprende. 
 

O  A capacidade de aprender deve ser trabalhada 

nos próprios educadores (a escola como 

instituição que aprende a ensinar); 

O  Importância das interações e das trocas de 

conhecimentos entre profissionais da 

aprendizagem (trabalho colaborativo em prol do 

conhecimento coletivo); 

O Reflexão e prática compartilhadas. 

 



 
O Currículo como espaço de cultura. 

 
O Associação entre conhecimento e cultura; 

O Currículo como expressão do que existe na cultura 
científica, artística e humanista; 

O  Currículo conectado à vida, aos contextos 
escolares e socioculturais; 

O  Currículo como “referência para ampliar, localizar e 
contextualizar os conhecimentos acumulados pela 
humanidade ao longo do tempo” (articulação e 
adaptação de um conhecimento/informação a 
diferentes contextos). 

 



As competências como referência. 
O Inter-relação entre as diferentes disciplinas e atividades escolares 

com aquilo que se espera que os alunos aprendam ao longo dos 
anos; 

O  Desafio de promover os conhecimentos próprios de cada disciplina 
em associação com as competências e habilidades entendidas em 
uma perspectiva geral. “Competências, nesse sentido, caracterizam 
modos de ser, de raciocinar e de interagir, que podem ser 
depreendidos das ações e das tomadas de decisão em contextos de 
problemas, de tarefas ou de atividades”.  

O O Currículo referenciado em competências requer a indicação do 
que o aluno vai aprender (foco na aprendizagem); 

O Busca de uma unidade (integração) de resultados em termos do 
que é indispensável que todos tenham aprendido ao final do 
processo (um conjunto básico de competências); 

O Importância dos gestores para fazer a transição da cultura do 
ensino para a da aprendizagem. 

 



As competências como referência. 



Prioridade da competência de leitura e 
de escrita. 

O  A linguagem como elemento constitutivo do ser humano (são 
as linguagens que permitem a expressão de ideias e as 
diferentes formas de representação do pensamento humano); 

O O desenvolvimento da competência linguística do aluno está 
pautado, sobretudo, no domínio da competência 
performativa, ou seja, no saber usar a língua em situações 
subjetivas ou objetivas que exijam adaptação a determinados 
contextos;  

O  A competência de ler e de escrever está intimamente 
associada ao exercício da cidadania (as práticas de leitura e 
de escrita possibilitam “o desenvolvimento da consciência do 
mundo vivido” e a conquista da autonomia); 



O Os atos de leitura e de produção de textos são 
atividades permanentes tanto na escola, como no 
trabalho, nas relações interpessoais e em outras esferas 
da vida social das pessoas; 

O  O texto é o principal foco do processo de ensino-
aprendizagem, entendido como “qualquer sequência 
falada ou escrita que constitua um todo unificado e 
coerente dentro de uma determinada situação 
discursiva”; 

O  Importância da leitura de textos de diferentes gêneros e 
esferas discursivas para atender a propósitos e 
interesses variados; 

O  Devido à centralidade da competência leitora e 
escritora para a formação do aluno, “a responsabilidade 
por sua aprendizagem e avaliação cabe a todos os 
Professores”. 

 



Articulação das competências para aprender. 

O  O Professor deve promover “conhecimentos que 
possam ser mobilizados em competências e 
habilidades que, por sua vez, instrumentalizam os 
alunos para enfrentar os problemas do mundo”; 

O  As competências, por serem mais mais gerais e 
constantes que os conteúdos, são guias eficazes para 
educar para a vida, para que o aluno continue 
aprendendo; 

O  As cinco competências do ENEM estão 
indissociavelmente articuladas à competência leitora e 
escritora; 

O  Ler pressupõe, entre outras coisas, o ato de 
interpretar, ao passo que escrever é assumir uma 
autoria individual ou coletiva; 

 



O “É o desenvolvimento da linguagem que possibilita o 
raciocínio hipotético-dedutivo, indispensável à 
compreensão de fenômenos”; 

O Ler implica a antecipação da ação para intervir em 
um fenômeno;  

O A leitura sintetiza as capacidades de escutar, supor, 
relacionar, comparar, etc., enquanto a escrita 
“permite dominar os códigos que expressam a 
defesa ou a reconstrução de argumentos”; 

O  Ler pressupõe a tomada de decisões em relação a 
um fenômeno, ao passo que escrever envolve a 
formulação de hipóteses com vistas às decisões a 
serem tomadas.  

 



Articulação com o mundo do trabalho. 

O “Todos devem passar pela alfabetização científica, 
humanista, linguística, artística e técnica para que sua 
cidadania, além de ser um direito, tenha qualidade”; 

O  A relação entre teoria e prática - fundamental em todas 
as disciplinas do Currículo - pode ser visualizada nos 
modos como a teoria se aplica a contextos reais ou 
simulados; 

O  A “educação tecnológica básica” implica o entendimento 
das tecnologias desenvolvidas ao longo da História como 
parte da cultura, das práticas sociais e produtivas do ser 
humano, tendo como objetivo a preparação dos alunos 
“para viver e conviver em um mundo no qual a tecnologia 
está cada vez mais presente”; 



O Importância do trabalho como elemento de 
contextualização dos conteúdos curriculares, já que 
enquanto produção de bens e serviços, o trabalho 
“revela-se como a prática humana mais importante 
para conectar os conteúdos do Currículo à 
realidade”; 

O A preparação básica para o trabalho envolve o 
desenvolvimento de competências básicas que 
sejam também necessárias à formação profissional; 

O  Possibilidade de ênfases curriculares diferenciadas 
em certas disciplinas de formação básica com o 
propósito de favorecer a articulação com currículos 
de formação profissional.  

 



Contextualização 
O “Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido 

significa, em primeiro lugar, assumir que todo 
conhecimento envolve uma relação entre sujeito e 
objeto(...) O tratamento contextualizado do 
conhecimento é o recurso que a escola tem para 
retirar o aluno da condição de espectador passivo” 
(Brasil, 1998). 

O “A contextualização visa a dar significado ao que se 
pretende ensinar para o aluno(...), auxilia na 
problematização dos saberes, a ensinar fazendo 
com que o aluno sinta a necessidade de adquirir 
um conhecimento que ainda não tem”(RICARDO, 
2003, v.4, p.11). 

 



Contextualizando temas... 

  Uma situação de aprendizagem que tem como 
objetivo o estudo de temas como migrações ou 
aculturação, por exemplo, pode ser contextualizada a 
partir da referência a pratos e/ou alimentos que são 
comuns no cotidiano dos membros de uma sociedade e 
que foram introduzidos pelo contato com outros grupos 
sociais. Exemplos: 

O O molho de tomate combinado com algum tipo de 
massa (macarrão, por exemplo) e o salame, comumente 
consumidos e plenamente integrados aos hábitos 
alimentares de muitos brasileiros, foram incorporados 
pela cultura nacional a partir do contato com imigrantes 
italianos.  

 



O A feijoada, bem como o uso do azeite de dendê, da pimenta 
malagueta e o consumo de caldo de alimentos (especialmente 
o angu e o pirão) representam exemplos característicos da 
influência exercida por povos de origem africana nos hábitos 
alimentares dos brasileiros.   

 

  O recurso a exemplos como os acima mencionados – 
associados, por sua vez, a diferentes contextos - deve favorecer 
a visualização de modificações ocorridas em padrões culturais 
de um povo a partir do contato com outros povos. Em uma 
sociedade diversificada como a brasileira, composta por povos 
de origens étnicas distintas (o que é, inclusive, reflexo dos 
intensos fluxos de imigrantes que o país recebeu entre o fim do 
século XIX e o início do século XX), as trocas de influências 
culturais costumam ser muito recorrentes, já que esses 
diferentes grupos sociais partilham o mesmo espaço para 
desenvolver suas atividades cotidianas. 

 



 
 
 

INTERVALO 

                      15 MINUTOS 



Competências e Habilidades 

Vídeo: Pateta - Sr. Andante e Sr. Volante.  



Competências e Habilidades 
 

O Para ser bem sucedido na 
condução de um automóvel em 
via pública, o que é necessário? 

 



 É necessário que o condutor domine e mobilize muitas 
habilidades/capacidades diferentes, tais como: 

 

O  Controlar de maneira eficaz os diferentes comandos do carro, 
inclusive simultaneamente; 

O  Fazer com que o automóvel permaneça nos limites de uma 
determinada faixa de trânsito, mesmo quando o trajeto 
apresenta curvas e/ou irregularidades no pavimento; 

O  Conhecer as normas gerais de circulação e conduta e transpor 
estes conhecimentos para situações práticas; 

O  Avaliar a proximidade de outros carros para atravessar 
cruzamentos, por exemplo, ou para realizar ultrapassagens; 

O  Identificar potenciais riscos e ameaças à segurança, como 
obstáculos nas vias de circulação ou proximidade de pedestres; 

O  Identificar as placas e sinais de trânsito e dirigir em 
conformidade com seus indicativos; 

O  Interpretar as diferentes situações de trânsito e tomar decisões 
rápidas face a mudanças bruscas/repentinas. 

 



O O que é necessário para que uma 

pessoa obtenha êxito em relação a 

problemas de vazamento de água 

em um prédio?  

Competências e Habilidades 
 



    É necessário que a pessoa (um encanador, preferencialmente) 
domine várias habilidades/capacidades diferentes, tais como: 

 

O Identificar corretamente o(s) foco(s) do vazamento; 

O Estimar quais serão os instrumentos e materiais necessários 
para efetuar o(s) reparo(s); 

O Executar procedimentos que exigem intervenções em canos, 
tubulações, bombas de água e/ou outras aparelhagens sem 
comprometer a estrutura física e a funcionalidade das demais 
instalações do prédio; 

O  Destreza para manusear com precisão determinados 
instrumentos em espaços que não favorecem a movimentação 
e o equilíbrio; 

O  Calcular a quantidade estritamente necessária de materiais 
potencialmente danosos (líquidos corrosivos, por exemplo) a 
serem utilizados para efetuar os ajustes e reparos requeridos.   

 



Competências e Habilidades 

O “Faculdade de mobilizar um conjunto de recursos 
cognitivos (saberes, capacidades, informações, etc) 
para solucionar com pertinência e eficácia uma série 
de situações. Estão ligadas a contextos culturais, 
profissionais e condições sociais.” (Philippe Perrenoud) 

O Perrenoud [2000] define “Competência como a 
mobilização correta, rápida, pertinente e criativa de 
múltiplos recursos cognitivos (saberes, informações, 
valores, atitudes, habilidades, inteligências, esquemas 
de percepção, de avaliação e de raciocínio) para 
solucionar um problema de uma família de situações 
análogas”. 

 

Competências: 



O “A competência, no âmbito da educação escolar, 
deve identificar o que qualquer pessoa 
necessita para responder aos problemas aos 
quais será exposta ao longo da vida. Portanto, a 
competência consistirá na intervenção eficaz 
nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações 
nas quais se mobilizam, ao mesmo tempo e de 
maneira inter-relacionada, componentes 
atitudinais, procedimentais e conceituais” 
(ZABALA, A. e ARNAU, L). 

 



Habilidades: 

O Qualquer habilidade implica uma ação física ou mental do 

indivíduo aplicada em um determinado contexto. 

O  “As habilidades estão associadas ao saber-fazer: ação física ou 

mental que indica a capacidade adquirida” (Moretto, 2002). 

O Uma competência é constituída por várias habilidades, mas uma 

habilidade não é propriedade ou exclusividade de determinada 

competência, já que pode ser mobilizada por competências 

diferentes. Uma pessoa que tem uma boa capacidade de 

argumentação, por exemplo, pode fazer uso desta habilidade para 

ser bem sucedida em diferentes profissões, como as de Advogado 

ou de Professor, ou em situações que exijam o convencimento de 

outras pessoas, como a conquista de votos para ser eleita a uma 

certa função. 

O As habilidades são desenvolvidas a partir dos conteúdos, pois são 

o trabalho e a interação com as especificidades destes últimos 

que fazem com que os seres humanos sejam capazes de realizar 

diferentes tipos de atividade. 
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foco na Aprendizagem 
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Educando 



Atividade em Grupo 

 Atividade voltada para a identificação de 

habilidades comuns às diferentes áreas de 

conhecimento. 

 



Novas disciplinas podem atrapalhar aprendizado 

Aretha Yarak 

 

 A nova pilha de livros dos alunos do ensino médio brasileiro não para de crescer. Entre as últimas 
aquisições, estão obras sobre cultura indígena, filosofia, direitos das crianças e dos idosos e até mesmo 
regras de trânsito. Mas esse amontoado de conhecimento está jogando para escanteio o mais importante: 
as disciplinas de base, como português e matemática. E o desprestígio dessas matérias foi apontado por 
68% dos brasileiros, como mostra a pesquisa Ibope/CNI Retratos da Sociedade Brasileira, divulgada nesta 
sexta-feira. 

Os estudiosos que defendem a adoção das novas disciplinas nos currículos escolares argumentam que a 
prática dá aos estudantes mais condições de integrar mais áreas do saber para a compreensão do mundo 
que os cerca. Mas a superlotação de disciplinas na grade curricular pode, sim, prejudicar a qualidade do 
ensino, de acordo com Cláudio de Moura Castro, especialista em educação e colunista de VEJA. “A regra 
básica da educação é ensinar menos para o aluno aprender mais”, afirma Castro. 

 Para garantir lugar às novas matérias, por exemplo, é preciso suprimir o tempo destinado ao português e 
à matemática. “O currículo já é duas vezes maior do que deveria ser. Ninguém consegue aprender tudo o 
que é ensinado hoje em sala de aula”, diz o especialista. 

 Para Castro, só há um caminho para a qualificação plena do ensino nacional. “O excesso do conteúdo 
tem de ser retirado das apostilas e o número de disciplinas lecionadas tem de diminuir”, afirma. A regra, 
então, é simples e uma só: para cada disciplina que entra, uma sai. Não entram na lista de trocas, no 
entanto, português, matemática e ciências - consideradas essenciais. “É o conteúdo que o jovem vai usar 
de fato quando sair do colégio”. 

 

 

Texto publicado no portal VEJA.com, em 20/08/2010, disponível em: 

http://veja.abril.com.br/tema/desafios-brasileiros-ensino-publico 
 

Para Cláudio de Moura Castro, currículo escolar deve se concentrar 

nas matérias essenciais 



Questões: 

1) Identifique as principais ideias apresentadas pelo 
texto.  

2) Há relações de causa e consequência entre as ideias 
apontadas no texto? Em caso afirmativo, indique em que 
passagem(ns) esta relação se estabelece.  

3) Ideias implícitas ou subentendidas são aquelas que 
não estão escritas literalmente (de maneira explícita), 
mas que podem ser deduzidas ou inferidas das 
construções textuais. Tomando-se como referência o 
último parágrafo, é correto afirmar que há ideias 
implícitas ou subentendidas no texto? Em caso afirmativo, 
apresente pelo menos dois exemplos de ideias que não 
estão explícitas no trecho destacado.   

 



 

4) Você concorda com a constatação de Claúdio de 

Moura Castro de que o único caminho para a 

qualificação plena do ensino nacional é a 

eliminação de conteúdos entendidos como 

excessivos e a diminuição do número de 

disciplinas lecionadas nas escolas? Apresente 

argumentos que sustentem seu ponto de vista.  



Possíveis Respostas: 

O 1) Podem ser destacadas as seguintes ideias no texto: o número de 
conhecimentos a serem estudados pelos alunos de Ensino Médio não 
para de crescer; o número excessivo de conhecimentos exigidos está 
deixando desprestigiadas as disciplinas mais importantes -  Português 
e Matemática; a “superlotação de disciplinas na grade curricular” pode 
prejudicar a qualidade do ensino; importância de ensinar menos para 
que o aluno aprenda mais; necessidade de retirada de conteúdos 
“excessivos” das apostilas e de diminuição do número de disciplinas 
lecionadas; prioridade para Português, Matemática e Ciências, pois são 
os conteúdos destas matérias os necessários para o jovem quando sair 
do colégio. 

 

O 2) Ao dizer que as disciplinas de base (Português e Matemática) estão 
sendo “jogadas para escanteio”, o texto aponta uma consequência do 
“amontoado de conhecimento” que os jovens devem estudar (causa). 
Da mesma forma, ao afirmar que Português, Matemática e Ciências 
“não entram na lista de trocas” (em relação a disciplinas que devem 
entrar e sair da grade curricular) o texto estabelece a consequência da 
ideia de que tais disciplinas são essenciais, pois “é o conteúdo [delas] 
que o jovem vai usar de fato quando sair do colégio” (causa). 

 



O 3) A ideia de que os conhecimentos proporcionados pelo estudo de disciplinas 
como Filosofia, Sociologia e Arte, por exemplo, não serão relevantes para o 
jovem quando sair do colégio; a ideia de que há disciplinas na grade curricular 
que não essenciais; bem como a ideia de que o sistema educacional deve ter 
como foco o trabalho com determinados conteúdos (concepção conteudista de 
ensino), em contraposição à perspectiva que prioriza o desenvolvimento de 
competências e habilidades.   

     

O 4) Questão de resposta pessoal. Entretanto, é importante a observação de que 
tal constatação se contrapõe a alguns dos princípios do Currículo do Estado de 
São Paulo, uma vez que a diminuição do número de disciplinas lecionadas não 
favorece a alfabetização científica, humanista, linguística e artística, ou seja, 
não se compatibiliza com uma formação mais ampla e diversificada no Ensino  
Médio. Ainda de acordo com o Currículo, é fundamental mencionar que uma 
educação qualificada deve ter como foco o desenvolvimento de habilidades e 
competências, o  que pressupõe o trabalho com conteúdos específicos – 
associados a diferentes disciplinas e áreas de conhecimento – como meio, não 
como finalidade do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, devem ser 
levadas em consideração outras questões bem mais decisivas do que a 
quantidade de conteúdos quando o objetivo é a qualificação plena do ensino 
nacional, tais como a importância da contextualização dos conteúdos a serem 
ministrados, da consideração dos conhecimentos prévios dos alunos, da 
realização de um trabalho interdisciplinar que favoreça o diálogo e a 
concatenação entre diferentes áreas de conhecimento, entre outras.  
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