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• APRESENTAÇÃO DO ESTUDO: 

 

A homologação da Base Nacional Comum Curricular - BNCC, em 2017, trouxe para as redes de ensino 

municipais, estaduais, federal e escolas particulares a necessidade de construir ou adaptar os documentos 

curriculares às aprendizagens propostas pela Base. Nesse sentido, essas redes têm até o início do ano letivo 

de 2020 o prazo-limite para construir ou adaptar seus currículos.  

 

• OBJETIVO DO ESTUDO: 

 

Discutir, com o coletivo de professores da escola, as implicações das prescrições curriculares para a prática 

docente, estabelecendo uma relação entre escola, conhecimento e sociedade. Este estudo visa, ainda, iniciar 

um processo de discussão com as escolas para que, nos próximos momentos de estudo, resulte na 

readequação do Referencial Curricular da REME à Base Nacional Comum Curricular.  
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Apresentar a questão central a ser discutida, nesse estudo, aos professores, antes de iniciar a organização 

do estudo do texto: 

• Como o professor pode (re)pensar sua prática a partir das prescrições curriculares? 

 

Discutir a questão antes do estudo, e depois retomar, ao final, ou apenas apresentar no início e indicar que 

será debatida ao final do estudo. 
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Para sistematizar o estudo, recomenda-se: 

• Formar grupos de 4 a 6 professores de diferentes anos escolares e componentes curriculares; 

• Informar que o texto será dividido em duas partes (conforme explicado adiante). Dessa forma, cada grupo 

lerá apenas uma das partes do texto. A depender da quantidade de grupos, mais de um grupo poderá ler a 

mesma parte do texto; 

• Finalizar o estudo, articulando as duas partes do texto, de maneira que possibilite um panorama das ideias 

centrais apresentadas pelo autor. 

 

 Recomendam-se entre 10 e 15 minutos para apresentar o objetivo do estudo, organizar e distribuir as 

leituras. 
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

• Os grupos deverão ler uma das partes do texto indicadas; 

• Dividir de forma equilibrada os grupos que lerão cada uma das partes; 

PARTE 1 PARTE 2 

- apresentação 

- introdução 

- tópicos 1, 2 e 3 

- apresentação 

- introdução 

- tópico 4 

 Recomenda-se destinar um tempo aproximado de 1 hora para a leitura da parte do texto que cabe a cada 

grupo e resolução das questões norteadoras; 
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

• Sistematizar o estudo e propor a leitura individual de uma das partes do texto; 

• Dividir os professores em dois blocos iguais, de forma que os professores de cada bloco leiam 

individualmente uma das partes do texto e respondam às questões norteadoras propostas para ela: 

 

PARTE 1 PARTE 2 

- apresentação 

- introdução 

- tópicos 1, 2 e 3 

- apresentação 

- introdução 

- tópico 4 
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Grupo 1 – Questões norteadoras para o estudo: 

 

• O que é currículo e quais suas características, conforme descrito no texto? 

• O que são os conhecimentos escolares, de acordo com o texto? 

• Como os conhecimentos produzidos socialmente e nas ciências de referência transformam-se em 

conhecimento escolar? 

• Qual o conceito de cultura adotado no texto? 

• Como a cultura, definida pelo texto, manifesta-se no espaço escolar? 

• Como o professor pode articular conhecimento escolar e cultura em sua prática? 
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

Grupo 2 – Questões norteadoras para o estudo:  

• Como, nos diferentes anos escolares e componentes curriculares, romper com o “daltonismo cultural” 

citado no texto? 

 

• Como, nos diferentes anos escolares e componentes curriculares, abordar os conhecimentos escolares 

visando à recontextualização e à “ancoragem social”?  

 

• Como a atuação do professor pode garantir o respeito às diferentes identidades culturais presentes na 

escola? 

 

• Conforme o texto, qual o papel da pesquisa no espaço escolar e como podemos usá-la de instrumento para 

desenvolver práticas curriculares que promovam a aprendizagem dos alunos?  

 

• Qual o papel do professor, segundo o texto, na abordagem das questões culturais e no desenvolvimento de 

práticas educativas que tenham significado social para os alunos? 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 



  

ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

• Depois da leitura e resolução das questões norteadoras, redistribuir a organização dos grupos, de forma que 

novos grupos sejam formados, em igual número, por professores que leram as partes 1 e 2 do texto; 

• Esses novos grupos devem, a partir da articulação das respostas às questões norteadoras de cada parte do 

texto, formular uma resolução para a seguinte proposição: 

 

 Por que não podemos considerar o currículo um instrumento neutro e como podemos considerar os aspectos 

sociais e culturais de nossa escola para abordarmos os conhecimentos escolares prescritos pelos 

documentos curriculares? 

 

 Recomenda-se um tempo de 30 a 40 minutos para essa etapa da sistematização do estudo.  
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ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Depois das discussões dos grupos em relação à leitura do texto, apresentar ou retomar a questão central do 

estudo do texto e propor a construção de resposta coletiva para ela (pode-se anotar por tópicos ou elaborar 

um texto sucinto com as colaborações de todos): 

 

• Como o professor pode (re)pensar sua prática a partir das prescrições curriculares? 
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