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Teórica Exercício Laboratório 

60 horas ---- ----  

Ementa  
Trabalho pedagógico e cotidiano escolar. Contexto social da escola e dos alunos. O saber e o 
ensinar: a práxis docente. Formação pessoal e formação profissional. Fundamentos investigativos; 
trabalho coletivo. 

 

Objetivos Específicos   

 1. Compreender o cotidiano escolar e a sala de aula, seus sujeitos, suas interações, espaços, 
possibilidades e papéis. 
 2. Compreender o papel transformador do professor no processo de ensino aprendizagem 
considerando o contexto sócio-econômico e político-cultural. 
 3. Compreender o papel da escola como instituição promotora dos saberes historicamente 
produzidos pela humanidade. 
 4. Compreender as especificidades da profissão docente; 
 5. Compreender o papel social da escola, o papel do professor e a sua profissionalização no 
contexto histórico e social atual, proporcionando uma reflexão sobre posturas e valores de uma ação 
sócio-profissional crítica e transformadora. 
 6. Compreender as relações entre ensino e aprendizagem. 

 

Conteúdo Programático  

1. A práxis docente/ A especificidade da aula. 
2. A Especificidade da escolarização. 
3. A escola como cultura. 
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4. A sala de aula e o papel do professor: Trabalho Pedagógico e cotidiano escolar. 
5. A práxis docente e as relações entre ensino e aprendizagem. 
6. A profissionalidade docente e a formação inicial. 

Metodologia   

Considerando-se a sala de aula como um espaço de produção e apropriação de saberes, 
ressaltaremos a importância da mediação da professora nas situações de ensino-aprendizagem e do 
envolvimento em situações compartilhadas, em que alunos (as) e professora possam discutir sobre 
as principais questões que norteiam a disciplina. Nesse sentido, serão consideradas como 
metodologias de ensino: 

 Aulas expositivas dialogadas com professora e alunos (as); 

 Estudo de textos teóricos com questões práticas e discussões em grupo sobre perguntas 
previamente elaboradas pela professora; 

 Intercâmbio de experiências práticas. 

 Trabalhos escritos. 

 Provas individuais e trabalhos em grupo. 

 

 Obs. Caso haja quaisquer mudanças em relação às orientações legais da universidade 
devido o contexto de Pandemia, a metodologia poderá ser alterada no que tange as aulas 
presenciais.  

 

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/ou em duplas e trabalhos. Nesse sentido o (a) 
aluno (a) deverá se comprometer com: 
      -     Frequência nas aulas da disciplina (75%);   
      -     Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula; 

- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as 
discussões em aula; 

- 02 Avaliações escritas (provas escritas) sobre os principais aspectos discutidos no decorrer 
das aulas, valendo 10,0 pontos. 

-     01 trabalho escrito individual – Projeto de Intervenção Pedagógica – Em Interlocução com o 
Estágio Supervisionado: Ensino Fundamental I - valendo 10,0 pontos. 

A média será a somatória das três avaliações escritas (provas e trabalho), dividido por três. 

 

Bibliografia básica   

CANDAU, V.M. (Org.) Reinventar a Escola. Petrópolis: Vozes, 2000.  
VEIGA. I.P.A (Org.). Projeto Político Pedagógico da Escola: Uma construção possível. Campinas: 
Papirus, 1997.  
ANDRÉ, M.E.D.A . (Org). Pedagogia das diferenças na sala de aula. Campinas, São Paulo: 
Papirus, 1999.  

 

Bibliografia complementar   

NÓVOA, A. (Org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: D.Quixote, 1992.  
MCLAREN, P. A vida nas escolas: uma introdução à pedagogia crítica nos fundamentos da 
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.  
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SAMPAIO, M.M.F. Um gosto amargo de escola: as relações entre currículo, ensino e fracasso 
escolar. São Paulo: Educ/Fapesp,1998. 

Cronograma  
Início do semestre letivo: 18/04/2022 
Término do semestre letivo: 18/08/2022 

 

Abril: 
 A práxis docente/ A especificidade da aula. 
 A Especificidade da escolarização. 

 

Maio: 
 A sala de aula e o papel do professor: Trabalho Pedagógico e cotidiano escolar. 
 A práxis docente e as relações entre ensino e aprendizagem. 
 1ª Avaliação escrita. 

 

Junho: 
 A práxis docente e as relações entre ensino e aprendizagem. 
 A profissionalidade docente e a formação inicial. 
 2ª Avaliação escrita. 

 

Julho e Agosto: 
 Apresentação dos projetos de Intervenção Pedagógica (Em Interlocução com o Estágio 

Supervisionado: Ensino Fundamental I) 

 

OBS:  
1) O planejamento poderá ser alterado no decorrer do semestre para atender às necessidades 
didático-pedagógicas dos (as) alunos (as). 
2) A média será a somatória das três avaliações escritas (provas e trabalhos), dividido por três. 
 

Professora Responsável: Rita de Cassia Cristofoleti. 
 

 

 


