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O que é o currículo da província?
• O currículo da província da Colúmbia Britânica proporciona os padrões de aprendizado 

para os alunos nas escolas de BC e define para os professores o que se espera que os 
alunos saibam e sejam capazes de fazer em suas séries e áreas de aprendizado.

Por que o currículo de BC está mudando?
• No mundo atual, viabilizado pela tecnologia, os alunos têm acesso instantâneo  

a fontes ilimitadas de informações. Para todos os alunos, o grande valor da educação  
é o aprendizado de habilidades para localizar, analisar e utilizar bem as informações  
que necessitam no trabalho e na vida pessoal, após a formatura.

• Peritos em BC e no mundo inteiro recomendam que o currículo coloque maior ênfase em 
conceitos, competências e processos.

• O currículo atual pode restringir o aprendizado do aluno porque tem que abranger tantos 
objetivos. A natureza altamente normativa do currículo atual faz com que discorde da 
visão de uma experiência mais personalizada do aprendizado, estabelecida no Plano 
Educacional de BC.

Como o currículo está mudando?
• Com base em pesquisa extensa e consultas contínuas a educadores em toda a província, 

o Ministério da Educação está reformulando o currículo para adaptá-lo ao sistema 
moderno de educação, necessário no mundo atual. A reformulação do currículo visa:

 Reduzir o aspecto normativo do currículo atual, garantindo, ao mesmo tempo, um 
enfoque consistente nos elementos essenciais do aprendizado.

 Permitir que professores e alunos tenham flexibilidade para personalizar a experiência 
do aprendizado, a fim de equiparar melhor a capacidade e as necessidades de cada 
aluno.

 Nivelar as habilidades básicas que os alunos precisam aprender com as “grandes 
ideias” ou conceitos necessários para o sucesso na educação e na vida.

• O currículo está sendo reformulado para apoiar o desenvolvimento do raciocínio crítico, 
de habilidades de comunicação, bem como competência social e pessoal.

Reformulação do currículo:

Perguntas frequentes
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O que permanecerá o mesmo?
• Padrões rigorosos em cada área do aprendizado permanecerão.

• Em todas as séries, a ênfase continuará nos fundamentos da alfabetização e aptidão 
numérica. Matérias como matemática, ciências, língua e literatura e estudos sociais 
permanecerão no centro da educação de cada aluno. Todavia, com a reformulação do 
currículo, os alunos poderão obter um entendimento mais profundo dessas matérias  
e seus conceitos fundamentais.

• O currículo atualmente é e continuará sendo formulado para a maioria dos alunos. 
Conforme o caso, os professores em sala de aula continuarão a adaptar ou modificar  
os padrões para determinados alunos. 

O que será diferente?
• Todas as áreas do aprendizado estão sendo reformuladas, utilizando, ao mesmo tempo, 

uma estrutura comum.

• A estrutura do currículo reformulado é mais flexível, a fim de permitir que os professores 
desenvolvam experiências interdisciplinares de aprendizado do currículo e utilizem 
tópicos atuais de interesse dos alunos.

• Na estrutura do currículo reformulado, competências essenciais, como raciocínio crítico, 
comunicação e responsabilidade social tornam-se explícitos.

• Cada área do aprendizado destaca grandes ideias que são importantes que os alunos 
compreendam.

• O currículo é equilibrado: enfatiza habilidades fundamentais, ao mesmo tempo que 
enfoca o entendimento conceitual a um nível mais elevado.

• Embora os padrões permaneçam rigorosos, os novos padrões de aprendizado possuem 
natureza mais aberta, o que os torna menos rígidos, menos detalhados e menos 
focalizados em dados insignificantes.

• As perspectivas e o conteúdo indígena foram autenticamente integrados em todas as 
matérias.

Que são competências essenciais e como  
se relacionam ao currículo?
• Competências essenciais são um conjunto de competências intelectuais, pessoais  

e sociais que os alunos desenvolvem no decorrer de sua educação.

• O perfil das competências essenciais representa uma faixa de desenvolvimento de níveis 
emergentes a sofisticados. Embora o processo de desenvolvimento das mesmas tenha 
empenhado mais de 300 educadores em 20 distritos escolares, elas se encontram no 
estágio inicial de desenvolvimento.

• O perfil das competências e ilustrações destinam-se a servir como recursos de sala de 
aula, para avaliação dos professores e autoavaliação dos alunos.
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• As competências essenciais estão embutidas em cada área de aprendizado e são ativadas 
por meio da atuação e experiências de aprendizado do aluno.

• Devido ao fato de que as competências essenciais estão integradas na estrutura do 
currículo, esperamos que se tornem parte fundamental das avaliações futuras da 
província, bem como de boletins/avaliações contínuas. A maneira como se tornarão 
explícitas em boletins e avaliações da província ainda está em processo de discussão  
e desenvolvimento.

Quais são as vantagens do novo currículo?
• Com o currículo reformulado os alunos terão mais oportunidades de adquirir 

conhecimentos essenciais e habilidades vitais, necessárias para viver e trabalhar  
com êxito em um mundo complexo, interligado e em transformação acelerada.

• Os alunos enfocarão a aquisição de habilidades e competências para ajudá-los  
a utilizar o conhecimento de modo crítico e criativo, solucionar problemas de maneira 
ética e colaborativa e tomar decisões necessárias para ter sucesso em um mundo 
progressivamente globalizado. Eles se empenharão mais no aprendizado, em explorar 
suas paixões e obter competências profissionais importantes. 

Que pesquisa apoia estas direções?
• Analisamos tendências nacionais e internacionais e consultamos autoridades  

na avaliação e formulação de currículos. O trabalho de transformação contou com  
a participação de uma ampla variedade de pesquisadores, incluindo Sir Ken Robinson, 
Lynn Erickson e Grant Wiggins, bem como organizações como a Harvard (Projeto Zero) 
e a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Muitas jurisdições 
com alto desempenho no mundo inteiro (ex.: Cingapura, Finlândia) estão realizando 
mudanças semelhantes em seus currículos.

• A reformulação do currículo de BC baseia-se nas teorias atuais de desenvolvimento 
infantil e aprendizado. As consultas, pesquisas e autoridades mundiais indicam que  
o melhor apoio ao aprendizado é um currículo abrangente, flexível, impulsionado pela 
competência e baseado em conceitos

• Como parte do trabalho do Ministério da Educação em competências essenciais, diversos 
pesquisadores foram contratados para resumir a literatura sobre raciocínio crítico, 
raciocínio criativo e responsabilidade pessoal e social. As informações de referência 
relacionadas a este aspecto do empenho de reformulação está disponível no website do 
ministério.

Por que o conteúdo indígena está sendo integrado  
no currículo e como será?
• As perspectivas e o conhecimento indígena fazem parte da fundação histórica  

e contemporânea de BC e do Canadá. Um objetivo importante na integração das 
perspectivas indígenas no currículo é garantir que todos os alunos tenham a 
oportunidade de entender e respeitar sua herança cultural, assim como a dos outros.

https://curriculum.gov.bc.ca/
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• Os Princípios de Aprendizado das Primeiras Nações proporcionaram um prisma 
imprescindível para as equipes de professores na elaboração do currículo, portanto, 
todas as equipes do currículo, contaram com representação indígena. As equipes se 
empenharam muito para integrar a sabedoria indígena e a visão mundial de um modo 
autêntico e significativo.

• As referências à sabedoria indígena e à visão mundial na reformulação do currículo são 
explícitas, implícitas e evidentes nas justificativas das razões, dos objetivos, padrões de 
aprendizado e em determinadas formulações.

• Em algumas áreas do aprendizado incluímos conteúdo indígena explícito  
(ex.: informações sobre internatos escolares em estudos sociais; uso de plantas nativas  
e animais pelos povos indígenas ou seu conhecimento do céu e da paisagem, em ciências). 
Em outras áreas, por exemplo, há oportunidades de se aprender sobre os povos indígenas 
na comunidade local, ou na literatura indígena.

• Do ensino pré-escolar até a graduação, os alunos vivenciarão as perspectivas  
e a compreensão indígena como parte integrante do que estão aprendendo.

Quem participou da reformulação do currículo?
• Professores de BC, peritos acadêmicos e funcionários dos distritos escolares  

participaram diretamente na reformulação do currículo da província. A Federação 
dos Professores de BC (BCTF) desempenhou um papel significativo nesse trabalho. 
Professores da Associação de Professores Independentes e da Associação de Escolas  
das Primeiras Nações também participaram no trabalho de desenvolvimento, bem como 
o Departamento da Educação e os professores do Yukon.

• Diversos pais, professores, indivíduos e grupos do setor público e da indústria 
proporcionaram feedback sobre o novo currículo K-9 por meio do website do ministério, 
e-mail e outros métodos de comunicação, expressando suas opiniões e sugerindo 
melhorias.

• Mais detalhes sobre o processo de desenvolvimento do currículo encontram-se no site 
curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_development_
process.pdf.

Qual é o cronograma de implementação?
• O currículo K-9 está disponível para uso voluntário dos professores no ano letivo de 

2015/16 e será o currículo oficial no ano letivo de 2016/17.

• O currículo da 10ª – 12ª séries estará disponível para uso voluntário no ano letivo de 
2016/17 e será o currículo oficial no ano letivo de 2017/18.

https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_development_process.pdf
https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_development_process.pdf
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A avaliação e o boletim escolar mudarão?
• Os métodos de avaliação e do boletim escolar terão que nivelar-se com as mudanças  

nas ênfases do currículo, como a avaliação de habilidades de raciocínio complexo.

• Por meio de consultas na área, o Ministério da Educação reformulará os critérios de 
avaliação e do boletim escolar (comunicando o aprendizado do aluno) para nivelá-los 
a outros empenhos de transformação em andamento em BC. Mais informações serão 
disponibilizadas em breve a respeito dessas consultas, durante o ano letivo de 2015/16, 
com o objetivo de que essas normas e diretrizes sejam implementadas até o início do ano 
letivo de 2016/17.

Que materiais ou outros recursos apoiarão  
o currículo reformulado?
• Adicionaremos exemplos de instrução e materiais desenvolvidos por professores ao 

website, que podem incluir estratégias de avaliação e instrução, demonstrações de 
aprendizado, consultas e ideias interdisciplinares, assim como links para websites com 
recursos fundamentais.

• O website da BCTF TeachBC também conterá recursos pedagógicos.

Quando serão determinadas as mudanças  
na graduação dos anos de aprendizado?
• As propostas para a 10ª – 12ª séries do currículo, publicadas em agosto de 2015, para 

avaliação e comentários, serão o primeiro passo para discussões dos novos requisitos 
de graduação dos anos de aprendizado. O projeto e a estrutura do currículo da 10ª -12ª 
séries serão os mesmos do currículo K-9.

• O Grupo Consultivo sobre a Avaliação da Província comunicará as instruções referentes 
aos exames da província.

• Os exames da província serão reformulados de acordo com as mudanças nas ênfases do 
currículo. O desenvolvimento e teste dos mesmos serão feitos no decorrer dos próximos 
dois anos letivos.

• Mudanças na obtenção de créditos, no boletim escolar, nos históricos escolares e outros 
aspectos da graduação dos anos de aprendizado também serão determinados no decorrer 
dos próximos dois anos letivos.

http://teachbc.bctf.ca/

