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Disciplina: Didática Código: ECH10408 

Pré-requisito: ECH06966 - Fundamentos Histórico-

Filosóficos da Educação 

Carga Horária 

Semestral: 60 h 

Créditos: 4 Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

60   

Ementa: Educação: concepções atuais. Componentes do processo de ensino e de 

aprendizagem: planejamento, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e avaliação. Relação 

professor-aluno. 

Objetivos Específicos 

1. Análise e discussão de artigos científicos sobre concepções atuais na educação, com foco no 

ensino de Física; 

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

principalmente educação na área de Ciências e Física. 

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

4.  Compreender os componentes do processo de ensino e aprendizagem: 

planejamento, objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e avaliação. 

Conteúdo Programático 

1. Análise e discussão de artigos científicos sobre concepções atuais na educação, com 
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foco no ensino de Física. 

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

principalmente educação na área de Ciências e Física. 

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

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

conteúdos, metodologia, recursos e avaliação. 

Metodologia 

Aulas síncronas (25%) dialogadas problematizando e discutindo sobre os conceitos de cada 

temática/conteúdo da aula. Encontros pela plataforma G-Suite. 

Aulas assíncronas abordando atividades individuais ou em grupo, com orientação prévia, para 

produção de material/texto. 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem 

A avaliação se constituirá de um processo formativo contínuo e dinâmico, desenvolvendo-se durante 

todo o decurso da disciplina, possibilitando o crescimento dos estudantes e do professor por meio da 

mediação e apropriação do conhecimento, elegendo as seguintes atividades avaliativas: a) Atividades 

de participação - chats, fóruns com questões de debate e reflexão; b) Atividades de produção de texto 

e planos de ensino enviados por email e/ou postados no classroom. 

Bibliografia básica 

1- ANDRÉ, M. E. D. A. & OLIVEIRA, M. R. N. S. Alternativas do ensino de didática. 

Campinas, Papirus. 1997. 

2- LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola pública: a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos. São Paulo, Loyola. 1993. 

3- MASSETO, M. Didática: o aluno como centro. São Paulo, FTD. 1997. 

Bibliografia Complementar 

4- VASCONCELLOS, C. S. Disciplina: construção da disciplina consciente e interativa em sala de 
aula e na escola. São Paulo, Libertad. 1995. 

5- FAZENDA, I. C. A. Um desafio para a didática: experiências, vivências, pesquisas. 2ª ed. São 

Paulo, Loyola. 1991. 
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Cronograma: 2S/2021  

 

Novembro 

Apresentação da disciplina e diálogo com os alunos acerca dos conhecimentos prévios sobre didática. 

Introdução aos estudos da didática - O papel da didática na formação do educador. 

Dezembro 

O papel da didática na formação do educador – Capítulos 1 e 2 do livro: A didática em questão - Vera 

Maria Candau. Disponibilizado aos alunos por e-mail e postado no classroom. 

Janeiro 

Introdução aos estudos das relações entre ciência, tecnologia, sociedade, ambiente e educação – 

CTSA. 

Fevereiro 

Estudo das abordagens do processo de ensino aprendizagem - Ensino: as abordagens do processo - 

MizuKami 

Estudo sobre a elaboração de planos de ensino: planejamento, objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos e avaliação. 

Março 

Apresentação e discussão sobre os planos de ensino. 

 

 

 

Prof. Dr. Franklin Noel dos Santos 

 SIAPE: 1796571 


