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Educação 
Carga Horária 

Semestral: 60 

Créditos: 4 Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 0 0  

Ementa: Especificidade da Didática (conceito, objeto, campo e método).  

Principais matrizes teóricas do  pensamento  pedagógico  contemporâneo  e  suas  relações  com  

os  processos  de  ensino e aprendizagem.  

A relação professor/aluno, mediada pelo currículo.  

O método didático: sujeitos,  procedimentos  e  instrumentos:  a  natureza  qualitativa  do  

conceito  de  método:  o  método  em função  dos  objetivos  operacionais;  metodologia  didática  

e  objeto  do  processo  operatório. 

Concepções atuais. Componentes do processo de ensino e de aprendizagem: planejamento, 

objetivo, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação. Relação professor-aluno 

 

Objetivos   

 Análise e discussão de artigos científicos sobre concepções atuais na educação, com foco 

no ensino de química.  

  Estudo das relações entre ciência, tecnologia, sociedade, ambiente e educação,  

principalmente educação na área de Ciências e Química. 

  Estudo sobre as abordagens do processo de ensino e aprendizagem no ensino de Química. 

  Compreender os componentes do processo de ensino e aprendizagem:  planejamento,  

objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e avaliação. 

 

Conteúdo Programático   

1. Unidade I – Sobre Educação e Didática 

 Conceituação e Características 

 Sentidos e significados da educação e da educação escolar 

 



 
 A didática como mediação da prática docente 

 Grandes educadores e a Didática; 

 Tendências Pedagógicas; 

 

2.  Unidade II –Sobre a relação com o conhecimento e a organização da aula 

 Projeto Pedagógico/planejamento de ensino 

 A relação aluno/professor/conhecimento 

 Organização Curricular 

 Avaliação didática 

 A organização da aula 

  

3. Unidade III Sobre o trabalho docente e o ensino. 

 Profissão professor: contextos e problemáticas 

  Formação docente e identidade 

 O Processo de Ensino 

– 

Metodologia   

Considerando-se a sala de aula como um espaço de produção e apropriação de saberes, 

ressaltaremos a importância da mediação do professor nas situações de ensino-aprendizagem e do 

envolvimento em situações compartilhadas, em que alunos e professores possam discutir sobre as 

principais questões que norteiam a disciplina. Nesse sentido, serão consideradas como 

metodologias de ensino: 

 Aulas expositivas dialogadas com professor e alunos; 

 Estudo de textos teóricos com questões práticas e discussões em grupo sobre perguntas 

previamente elaboradas pela professora (Ver os textos selecionados para estudo), 

projeção de vídeos, em sua relação com a educação; atividades realizadas em grupo e 

individualmente para aprofundamento dos temas abordados. 

 Intercâmbio de experiências práticas. 

 Trabalhos em grupo. 

. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e 

empenho nas atividades; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas; o 

compromisso e a assiduidade; avaliações individuais e trabalhos em grupo. Nesse sentido o aluno 

deverá se comprometer com: 

      -     Frequência nas aulas da disciplina;   

      -     Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula; 

- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as 

discussões em aula; 3,0 

- Seminários - 3 

- Desempenho didático - 4 

  

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem conta 

de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 



 
1. CANDAU, Vera Maria. A didática em Questão. 20ªed., Petrópolis: Vozes, 2001. 

2. FAZENDA, Ivani(Org.) Didática e Interdisciplinaridade. 6ªed., Campinas: Papirus. 1998. 

3. MIRIN, Alda Junqueira (coord). Didática e Trabalho docente. 2 ed. Araraquara, SP: 

Junqueira & Mirin, 2005. 178p.  

4. MACHADO, N. J. Epistemologia e Didática – Cortez Editora: São Paulo. 20002 

5. VYGOTSKY, L. S. A construção do pensamento e da Linguagem.  São Paulo: Martins 

Fontes, 2001.   

 

Bibliografia complementar   

1. ANDRÉ, Marli E. D. A de; OLIVEIRA, Maria Rita N. S. Alternativas no Ensino de 

Didática. 4ªed. Campinas: Papirus, 1997. 

2. CASTRO, A. D. de; CARVALHO, A. M. P. de (Org). Ensinar e ensinar: didática para a 

escola fundamental e média. São Paulo. 2001. 196p. 

3. FAZENDA, I. C. A. Um desafio para a didática: experiência, vivências, pesquisas. 2 ed. 

São Paulo, Loyola. 1991. 

4. SILVA, Marilda da. Como se ensina e como se aprende a ser professor: a evidência do 

hábito professoral e da natureza prática. Bauru: EDUSC. 2003. 148p. 

VEIGA, I. P. A. (Org). Didática: o ensino e suas relações. 16 ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 

183p. 

 

CRONOGRAMA - Conteúdo das aulas 

Datas Descrição das atividades 

13/08 Aula inaugural 

Apresentação da disciplina, discussão do plano de ensino, as referências 

bibliográficas adotadas e o processo de avaliação.   

- 1.Aspectos introdutórios dos conceitos da disciplina. 

Exercício de reflexão inicial: levantamento sobre o conhecimento prévio 

da classe  sobre o trabalho da psicologia em interface com a educação. 

Discussões e debates sobre o conhecimento prévio dos alunos. 

 

15/08 

Continuar a discussão anterior; 

Grandes Educadores e a Didática; Leitura da Resenha: Didática em 

questão. 

20/08 Concepções de Ensino e Aprendizagem: as Escolas Teóricas; 

22/08 
As abordagens do Processo de Ensino- Aprendizagem no Ato 

Didático; 

Trabalho Avaliativo: Seminário sobre os temas descrito nas das abaixo: 10 

27/08 Pegadogia Liberal e Pedagógica Progressista; 

29/08 Tendências Pedagógica: Liberal Conservadora; 

03/09 Tendências Pedagógica: Liberal Renovada Conservadora; 

05/09 Tendências Pedagógica: Liberal Renovada Progressivista; 

10/09 Tendências Pedagógica: Liberal Renovada não diretiva; 

12/09 Tendências Pedagógica: Libertadora; 

17/09 Tendências Pedagógica: Libertária; 

19/09 Tendências Pedagógica: Progressista dos conteúdos; 

24/09 Projetos Educacionais: Planejamento e Planos de Ensino nas 

abordagens Didáticas Usuais e Atuais. Conceito e especificidades. 



 
26/09 Planejamento de Curso: Sodagem inicial, definição de objetivos 

gerais e específicos, seleção e organização de conteúdo, estratégias de 

ensino e formas de avaliação; 

01/10 Plano de Aula: elaboração de Plano de Aula – teórica e prática.  

03/10 O processo de Ensino-aprendizagem, um processo comunicacional; 

08/10 Formas de organização cominucacional em sala de aula; 

10/10 Relação Professor /Aluno/conhecimento e as implicações das posturas 

didáticas nas Ações, Transformações e Problemas na Comunicação; 

15/10 Métodos e Técnicas, recursos didáticos, dispositivos tecnológicos, redes 

sociais; 

17/10 O Papel das mídias e das linguagens no ensino-aprendizagem 

22/10 Didática no âmbito da Formação Docente, no contexto educacional 

contemporâneo; 

24/10 Tendências  Pedagógicas da prática escolar 

29/10 Atividade Avaliativa: Apresentações dos planos de Aula para o Ensino 

Médio. 10 

31/10 Atividade Avaliativa: Apresentações dos planos de Aula para o Ensino 

Médio. 

05/11 Atividade Avaliativa: Apresentações dos planos de Aula para o Ensino 

Médio. 

07/11 Os diferentes tipos de Avaliação; 

05/11 Avaliação Educacional: Formas de uso na prática pedagógica 

12/11 leitura e apresentação dos artigos: avaliação 10 

Texto 1: A aquisição de uma formação interdisciplinar de professores 

Ivani Fazenda  

14/11 Texto 2: O outro lado da competência comunicativa: a do professor  

19/11 Texto 3: O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber 

como intencionalização da prática  

21/11 Texto 4: Didática e interdisciplinaridade: uma complementaridade 

necessária e incontornável 

26/11 Texto 5: A didática como espaço e área do conhecimento: fundamentação 

teórica e pesquisa didática 

28/11 Texto 6: Ensino interdisciplinar: didática e teoria 

03/12 Texto 7: A formação do professor-pesquisador:  

Experiências no grupo de pesquisa "memória, ensino e novas tecnologias 

(ment)" 

05/12 Texto 8: Formação de professores: saberes da docência e identidade do 

professor 

10/12 Texto 9: Aula na universidade 

12/12 Encerramento, socialização e esclarecimentos sobre o semestre.  

17 a 23 Período de Provas Finais referente ao semestre letivo 2019/2. 

 

 

Elisandra Brizolla de Oliveira 

 


