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1. O que 
muitos/as 
estudantes 

pensam da escola?

2. Por que a 
educação tem sido 

palco de tantas 
polêmicas?



O que tem sido notícia sobre 
currículo e avaliação:

1. Base Nacional Comum Curricular –
BNCC

2. Reforma do Ensino Médio
3. ENAMEB

4. Militarização da escola
4. Programa "Escola Sem Partido".



- A forma de 
organização do 
conhecimento.

- Latim: 
currere (curso e 

percurso)

Currículo:



- História

- Níveis

- Fases

-Tipos



1. Aprendizagem:
- Diagnóstica
- Somativa/Classificatória
- Formativa
2. Institucional.
3. Larga Escala.

Avaliação:



Os professores e a
"síndrome de ostra"

(GOODSON)



"Modelo de 
intromissão 
burocrática"

(SACRISTÁN)



"Cadeado 
Curricular"

(PINAR)



"Currículo de 
Turista" (SANTOMÉ)

"Currículo Festivo" 
(SILVA)



"Estreitamento 
Curricular"

(FREITAS)



CURRÍCULO

DIDÁTICA

AVALIAÇÃO Tripé da Educação



Inovação, ainda é possível na 
educação?

- O fatalismo e a murmuração que tomou a 
educação no Brasil.

- Esvaziamento dos debates pelos profissionais e o 
preenchimento por sujeitos exteriores à educação.

- A relação entre conteúdo e forma.
- Currículos e Avaliações.



O Brasil ainda tem experiências 
exitosas...

•Projeto "Mulheres Inspiradoras" - DF
•Programa Municipal de Alfabetização na idade certa - Sobral/CE
•Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento (CPCD) - Belo 
Horizonte / MG

•AS APOSTAS...
•PEDAGOGIA DE PROJETOS.
•CENTROS DE INTERESSE.
•"CURRÍCULO INTEGRADO" e INTERDISCIPLINARIDADE.
•ESCOLA "BILINGUE".
•CIDADANIA GLOBAL.



Caminhos e reflexões
•Nem tudo se resolverá no campo curricular ou 
avaliativo.
•Toda reforma curricular só ganha legitimidade se os 
sujeitos implicados com a prática pedagógica não forem 
autores das propostas.
•Os perigos da homogeinização nacional (cultura) e o 
desaparecimento das especificidades locais.
•Os processos avaliativos devem primar pelo uso 
consciente dos resultados.
- Fortalecer os vínculos entre a educação básica e a 
educação superior.



•Muito obrigado!
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