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 Público Alvo: Professores e gestores da rede pública de ensino, 

estudantes e demais interessados na discussão sobre as políticas 

educacionais. 

 Duração do Curso:  08 (oito) encontros)  

 Número de vagas:  40 (quarenta) 

 Carga horária total:  32 horas (oito encontros)  

 Local de realização:  Faculdade de Educação/UFRJ – SALA 

3 – Bingo sito à Av. Venceslau Braz (ao lado do antigo 

Canecão) 

 Horário:  Quartas-feiras das18h30 às 21h30 

 Período:  17 de abril a 12 de junho de 2019 



 

 

Inscrições Gratuitas no site  

http://www.educacao.ufrj.br/?p=4116 

 Preenchimento de ficha de inscrição (disponível no site acima):  

 Envio da ficha preenchida para o email: 

cursoextensao2019@gmail.com 

 As inscrições serão homologadas por ordem de envio das 

fichas de inscrição até o preenchimento das 40 vagas; 

 Período de inscrição: 21 de março a 05 de abril de 2019. 

 Confirmação das inscrições homologadas: 09 de abril de 2019. 

 

Proposta do Curso 

A presente proposição se inscreve como uma síntese que 

objetiva o estudo e aprofundamento da análise sobre as políticas 

educacionais e, mais especificamente sobre a Base Nacional Comum 

Curricular. Também buscamos compreender as tensões e embates do 

campo das políticas educacionais, a partir do debate da implementação 

bem como do trabalho desenvolvido pelos professores nas escolas das 

redes de ensino da Educação Básica.  

O Curso está estruturado em partes organicamente interlidas, 

com oito encontros que privilegiam a troca de saberes dos professores 

convidados para as aulas e dos cursistas, através do estudo e de 

oficinas. 

 

 

 

 

Objetivo geral 

 

Discutir e divulgar os aspectos centrais da articulação entre 

formação de professores, trabalho docente e BNCC. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Discutir a necessidade de mudanças institucionais que 

reforçam as bases da formação de professores; 

 Aprofundar os estudos sobre políticas educacionais e seus 

impactos nas práticas pedagógicas; 

 Possibilitar aos alunos da Faculdade de Educação espaço para 

ampliação de seus conhecimentos seja como bolsista ou mesmo 

voluntários; 

 Produzir conhecimento acerca das políticas educacionais, de 

forma a contribuir com a democratização da educação nacional; 

http://www.educacao.ufrj.br/?p=4116


 Contribuir com o debate nacional sobre as políticas de 

formação de professores e suas implicações no/para o trabalho 

docente. 

 

 

 

 

 

Conteúdo do Curso 

 

Tema dos Encontros Data 

1. BNCC nas Políticas educacionais: reflexões em defesa da 
educação pública. 

17/04 

2. BNCC no Ensino Fundamental: cenário de projetos em 
disputa. 

24/04 

3. BNCC no Ensino Médio: desafios e implicações para a 
formação da juventude. 

08/05 

4. Elaboração de oficinas: a BNCC no Ensino Fundamental 
e no Ensino Médio 

15/05 

5. Apresentação das oficinas: BNCC e o Ensino 
Fundamental e BNCC Ensino Médio. 

22/05 

6. BNCC, Formação e Trabalho docente: significados e 
perspectivas. 

29/05 

7. Oficina: BNCC: Mundo do Trabalho e Formação Docente 05/06 

8. Seminário: “A BNCC no discurso de representantes de 12/06 

profissionais da educação: direção, sindicato e professor” 

 


