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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 horas ---- ----  

Ementa: Relação essencial entre teoria e prática. Identificação e Análise dos problemas da prática 

de ensino na sala de aula (especialmente na rede pública) e as propostas de superação desses 

problemas com base nas diferentes teorias educacionais. 

 

Objetivos Específicos   

1. Compreender aspectos relacionados às questões da escola, seu cotidiano e sua práxis nas 
diferentes áreas de conhecimento, preferencialmente, em escolas Públicas dos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental.  

2. Analisar os problemas e possiblidades de trabalho pedagógico a partir das leituras sobre a 
escola. 

3. Propor formas de redirecionamento do trabalho pedagógico a partir de algumas vivências na 
escola em interlocução com o Estágio Supervisionado. 

4. Compreender as várias possibilidades de mediação pedagógica em sala de aula. 

 

Conteúdo Programático   

1. Problemas e possibilidades da prática pedagógica. 
2. Relação entre teoria e prática: reflexões sobre o fazer pedagógico. 
3. As diferentes teorias educacionais. 
4. A mediação pedagógica. 
5. Proposta de intervenção na realidade escolar articulado com o Estágio Supervisionado em 

Ensino Fundamental II. 
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Metodologia   

 A disciplina será desenvolvida através de aulas expositivas, dialogadas de forma síncrona 
por meio de plataformas digitas (google classroom e google meet) ou outras que se 
mostrarem relevantes ao longo do processo de desenvolvimento das aulas. Serão 
realizados debates, discussões e exposições de conceitos. O percentual mínimo de aulas 
síncronas não será inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total da 
disciplina conforme o artigo 5º da resolução nº 20/2021 CEPE – UFES sobre o ensino 
EARTE. 

 As aulas síncronas acontecerão às segundas-feiras no horário das 18h30 às 20h30. 

 As aulas assíncronas acontecerão às quartas-feiras das 20h30 às 22h30, momento 
em que os alunos deverão realizar as atividades avaliativas da disciplina. 

 De forma assíncrona, os alunos participarão com leituras, fichamentos de textos, 
realização de estudos dirigidos em grupo ou individualmente referentes aos objetos de 
discussão da modalidade síncrona como também atividades de elaboração e produção de 
textos escritos e trabalhos valendo nota 10,0.  

 Utilizaremos textos para discussão das aulas disponíveis na plataforma virtual google 
classroom. 

 Serão disponibilizados os slides e material das aulas síncronas aos alunos. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem   

De acordo com a orientação normativa 01 de 25 de agosto de 2020, a avaliação será contínua tendo 
em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e empenho nas atividades síncronas e 
assíncronas; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas de modo síncrono; o 
compromisso e a assiduidade com a entrega das atividades elaboradas de maneira assíncrona; 
avaliações individuais e trabalhos. Nesse sentido o (a) aluno (a) deverá se comprometer com: 
      -  Frequência de 75% do conjunto das aulas e das atividades planejadas para a disciplina 
(segundo o artigo 8º da resolução nº 20/2021);   
      -    Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula (aulas síncronas e assíncronas); 

- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as 
discussões em aula (através dos chats e perguntas em aula síncrona); 

- 01 Avaliação escrita em forma de portfólio sobre os principais aspectos discutidos no 
decorrer das aulas, valendo 10,0 pontos. O portfólio será construído ao longo do 
semestre a partir das atividades elaboradas nas aulas assíncronas. Deverá ser 
entregue a partir do dia 07/03/2022 até o dia 14/03/2022 (prazo final). 

- 01 trabalho Individual (Projeto de Intervenção Pedagógica) escrito valendo 10,0 pontos 
- Em interlocução com o Estágio Supervisionado. Entrega a partir do dia 21/02/2022 até 
o dia 14/03/2022 (prazo final). 

 
OBS: A não entrega das atividades avaliativas, desenvolvidas nas aulas assíncronas, 
acarretará em falta do aluno nos dias previstos em cronograma para a elaboração das 
atividades. 

A média será a somatória das duas avaliações escritas (portfólio e trabalho individual), dividido por 

dois. 

 

Bibliografia básica   
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1. CANDAU, V.M. (Org.) Reinventar a Escola. Petrópolis: Vozes, 2000.  
2. VEIGA. I.P.A (Org.). Projeto Político Pedagógico da Escola: Uma construção possível. 

Campinas: Papirus,1997. 

3. ANDRÉ, M.E.D.A. (Org) Pedagogia das diferenças na sala de aula. Campinas: Papirus, 
1999. 

 

Bibliografia complementar   

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

 

Observações:  

Algumas bibliografias digitais serão incluídas no desenvolvimento das aulas on line e serão 
disponibilizadas aos alunos através dos meios digitais, no google classroom. Serão incluídas 
produções acadêmicas de reconhecida relevância na área de conhecimento da disciplina. 

 

Cronograma:   

08/11/2021:  
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Aula inaugural. Apresentação da disciplina, discussão do plano 
de ensino, as referências bibliográficas adotadas e o processo de avaliação. Aspectos introdutórios 
dos conceitos da disciplina. 
Leitura e discussão do texto: Um imenso lápis vermelho de Fanny Abramovich. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/col_2.pdf. (Unidade 7). 
 
10/11/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Organização dos materiais e textos. Leituras para o início das aulas. 

 

15/11/2021: Feriado Nacional.  

22/11/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: Problemas e possibilidades da prática 
pedagógica. 
Discussão do texto: Joãozinho da Maré de Rodolpho Caniato – Consciência na Educação – Editora 
Papirus. Disponível em: 
http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdida
tico/formacaodocentes/metodologiaensinop/Joaozinho_da_Mare.pdf 

 
24/11/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): 
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 

 

29/11/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Explicação sobre o trabalho que será desenvolvido: Elaboração 
do Projeto de Intervenção Pedagógica para alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental 
valendo 10,0 pontos – Em interlocução com o Estágio Supervisionado. 
 
01/12/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30): Início da pesquisa de atividades e temas para a elaboração 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/col_2.pdf
http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdidatico/formacaodocentes/metodologiaensinop/Joaozinho_da_Mare.pdf
http://www.grugratulinofreitas.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/21/970/26/arquivos/File/materialdidatico/formacaodocentes/metodologiaensinop/Joaozinho_da_Mare.pdf


 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS 

 

 

do projeto de intervenção pedagógica para alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental. 

06/12/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: Problemas e possibilidades da prática 
pedagógica.  
 
08/12/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 

 

13/12/2021: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: Problemas e possibilidades da prática 
pedagógica. 
 
15/12/2021: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 

 

De 19/12/2021 a 09/01/2022: Recesso Acadêmico/Férias Docentes.  

10/01/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Retomada dos pontos principais discutidos nas aulas 
anteriores. 
 
12/01/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 

 

17/01/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: Relação entre teoria e prática: reflexões 
sobre o fazer pedagógico.  
 
19/01/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 
Elaboração do projeto de Intervenção pedagógica, valendo 10,0 pontos. 

 

24/01/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: Relação entre teoria e prática: reflexões 
sobre o fazer pedagógico.  
 
26/01/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 
Elaboração do projeto de Intervenção pedagógica, valendo 10,0 pontos. 

 

31/01/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: Relação entre teoria e prática: reflexões 
sobre o fazer pedagógico.  
 
02/02/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 
Elaboração do projeto de Intervenção pedagógica, valendo 10,0 pontos. 
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07/02/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: As diferentes teorias educacionais. 
Discussão do Capítulo 3 do livro: Escola e Democracia II – Para além da teoria da curvatura da 
vara. In: Escola e Democracia de Dermeval Saviani. 
Disponível em: https://www.unioeste.br/portal/arquivos/phc/D_Saviani_Escola_e_democracia.pdf 
 
09/02/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 
Elaboração do projeto de Intervenção pedagógica, valendo 10,0 pontos. 

 

14/02/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Temática da aula: As diferentes teorias educacionais. 
Discussão do Capítulo 3 do livro: Escola e Democracia II – Para além da teoria da curvatura da 
vara. In: Escola e Democracia de Dermeval Saviani. 
Disponível em: https://www.unioeste.br/portal/arquivos/phc/D_Saviani_Escola_e_democracia.pdf 
 
16/02/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Elaboração de atividade para a composição do portfólio, valendo 10,0 pontos. 
Elaboração do projeto de Intervenção pedagógica, valendo 10,0 pontos. 

 

21/02/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Apresentação dos projetos de intervenção elaborados para 
alunos dos 4ºs e 5ºs anos do Ensino Fundamental. 
 
Entrega do projeto de intervenção a partir de 21/02/2022 até o dia 14/03/2022 (prazo final). 

 
23/02/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Término da elaboração do portfólio e do projeto de intervenção para entrega. 

 

28/02/2022: Carnaval.  

07/03/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Apresentação dos projetos de intervenção elaborados para 
alunos dos 4ºse 5ºs anos do Ensino Fundamental. 
 
Início da entrega do portfólio (07/03). 
 
09/03/2022: 
Aulas assíncronas (20h30 às 22h30):  
Término da elaboração do portfólio e do projeto de intervenção para entrega. 

 

14/03/2022: 
Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): Apresentação dos projetos de intervenção elaborados para 
alunos dos 4ºse 5ºs anos do Ensino Fundamental. 
 
Prazo Final da entrega dos projetos de intervenção (14/03). 
Prazo Final para a entrega dos portfólios (14/03). 
 
16/03/2022: 

 

https://www.unioeste.br/portal/arquivos/phc/D_Saviani_Escola_e_democracia.pdf
https://www.unioeste.br/portal/arquivos/phc/D_Saviani_Escola_e_democracia.pdf
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Término da elaboração do portfólio e do projeto de intervenção para entrega. 

21/03/2022: Aulas Síncronas (18h30 às 20h30):  
Fechamento do semestre. Avaliação geral da disciplina. Entrega das médias. 

 

28/03/2022: Aulas Síncronas (18h30 às 20h30): 
Prova final. 

 

 

Rita de Cassia Cristofoleti 

SIAPE: 2326822 


