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Escola Superior de Educação 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Educação Básica 

 

Unidade Curricular: 9853327 – Desenvolvimento Curricular 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 142 ECTS: 2,5 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria do Céu Lopes da Silva André 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

62,5 15 10                         5       32,5 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

-Compreender o currículo como um projecto formativo integrado cujo processo de desenvolvimento implica contextos e níveis 
de decisão diferentes; 

- Reconhecer o campo de actuação da escola e dos professores na contextualização, flexibilização e adequação do 
currículo nacional às diferentes realidades; 

- Relacionar, tendo presentes as componentes básicas e a sua interdependência, os processos de planeamento 
curricular e planificação do ensino; 

- Adquirir competências básicas no domínio do processo de ensino/aprendizagem; 

- Adquirir atitudes e práticas que permitam aliar à intervenção pedagógica uma pesquisa constante. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Currículo e Desenvolvimento Curricular 

- Acepções de currículo 

- Principais contributos teóricos no campo curricular 

- Fontes do currículo 

- Contextos e níveis de decisão curricular. 

- O currículo nacional e os projectos educativo/curriculares. Planeamento curricular/planificação do ensino 

- Fases e elementos de um processo de planeamento 

- Avaliação. 

Modelos de organização curricular. 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se, com esta unidade curricular, dotar os formandos de instrumentos conceptuais que lhes permita a compreensão de 
todo o processo em que assenta a concepção e o desenvolvimento de um currículo. Pretende-se, também, estimular nos 
formandos a capacidade para virem, enquanto futuros profissionais, a assumir um papel actuante na gestão e construção do 
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currículo. 

No cumprimento do DL n.º 43/2007 art. 15º, esta Unidade Curricular surge no âmbito da Formação Educacional Geral. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, pesquisa de literatura, estudo de casos, dinamização de debates e momentos de reflexão, em pequeno e 
grande grupo, com base na leitura de textos e trabalhos de projecto. 

Trabalhos escritos, individuais e em grupo, de acordo com ponderação a definir conjuntamente com os alunos e de acordo com 
o Regulamento Escolar Interno. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Atendendo à regulamentação do perfil do Educador de Infância e do Professor do 1.º e 2.º ciclos, ao DL 43/2007 de 22 de 
Fevereiro e às especificidades desta Unidade Curricular, as metodologias utilizadas privilegiam uma componente científica do 
ensino, não descurando uma vertente didáctica que garanta a aplicabilidade destes conceitos no contexto da futura atividade 
profissional destes alunos. 

Considerando que este grupo de profissionais constituirá um dos pilares fundamentais da formação das novas gerações, estas 
metodologias pretendem ainda dotar estes alunos de competência ao nível de espírito crítico e de autonomia, que suscitem o 
gosto e a necessidade permanente de actualização através da formação ao longo da vida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Trabalhos escritos, individuais e em grupo, de acordo com ponderação a definir conjuntamente com os alunos e de acordo com 
o Regulamento Escolar Interno. 
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