
Estudo do 
Currículo

História
Atividade 1 

História
Atividade 1 - 1º e 2º dia.



Olá
Sou Guilherme F. Pupo

Vamos dialogar sobre o currículo e a 
aprendizagem em história...

Meu contato é h.eppseed@gmail.com
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Click p/ 
ver o 
vídeo

https://youtu.be/gEiqL4srJ-s


1. Retomando o 
Currículo
O currículo de Taubaté e a BNCC



Revendo os princípios do Currículo

Assista os vídeos e reflita
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Os vídeos apresentam as reflexões da Prof Dr Janice Teodoro em dois momentos. 

▰ O primeiro, “História na BNCC”, corresponde ao momento da homologação 
da BNCC.

▰ O segundo, “BNCC; desafios à vista”, com a participação da Prof Ana Lúcia 
Nemi, é posterior homologação, sendo divulgado em julho de 2019.

Click p/ 
ver o 
vídeo

Click p/ 
ver o 
vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=1XDvfxFfty4
https://www.youtube.com/watch?v=w2JTjTn7GT4
https://www.youtube.com/watch?v=1XDvfxFfty4
https://www.youtube.com/watch?v=w2JTjTn7GT4


Desenvolvendo a Atividade
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Após assistir os vídeos, para aprofundar a reflexão sugerimos que se inicie a leitura da 
Introdução da BNCC para o componente de história:        https://cutt.ly/2tDb13a

▰ Sugerimos que registre seus estudos em forma de relatório ou

em como esquema de tópicos.(Atividade 1)

▰ Para uma reflexão sobre os vídeos sugerimos os seguintes pontos como foco:
╺ O currículo de história sua forma e composição.
╺ Importância e qualidades do currículo.
╺ Dificuldades e desafios na implementação da BNCC na aprendizagem de 

história.
╺ As soluções e encaminhamentos possíveis para superar os desafios.
╺ Suas conclusões pessoais sobre os aspectos tratados nos vídeos.

Click p/ 
baixar

https://cutt.ly/2tDb13a
https://drive.google.com/open?id=1zB5P41aJzuksllGqLl2avl04f0ky7UAB


Como vamos estudar?Atividade 1

▰ Cada uma das atividades foi elaborada para ser realizada em dois 
dia. 

▰ As respostas das atividades podem ser postada no formulário 
digital acessível no seguinte endereço:

▰ https://forms.gle/zmAL2ke7N5ekS6tv8

A sua resposta pode ser feita em forma de Relatório Curto (20 a 30 
linhas) ou Esquema de tópicos.

Seus estudos podem ser elaborados e redigidos em um editor de 
texto de sua preferência (Word office, libreoffice, etc) para então ser 
recortado e colado nos campos adequados do formulário digital.
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https://forms.gle/zmAL2ke7N5ekS6tv8


Bons Estudos
#DEPROFESSORPARAPROFESSOR

Edição: #Fiqueemcasa
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