
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

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

 
ANEXO I 

 

 

Plano de Ensino 

Universidade Federal do Espírito Santo Campus: São Mateus 

Curso: Matemática - Licenciatura 

Departamento Responsável: Educação e Ciências Humanas 

Data de Aprovação (Art. nº 91): 

Docente responsável: Gustavo Machado Prado 

Qualificação / link para o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/3357539375137456 

Disciplina: Didática Código: ECH13770 

Pré-requisito:  
 

 

Carga Horária 

Semestral: 60 horas 

Créditos: Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

30 30 -  

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

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

Relação professor-aluno. 

 

Objetivos Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências 

definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 

e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

 

1. Verificar as relações entre professor/aluno/conhecimento, mediadas pelas relações 
entre didática/educação escolar/sociedade;  

2. Discutir os saberes e as práticas docentes frente às demandas sociais e às inovações 
educacionais; 

3. Exibir e trabalhar a organização do trabalho pedagógico;  

4. Inferir a escola como local de trabalho e de formação do professor 

 

Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 

melhor explicitados nos objetivos específicos) 
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1. Sobre o trabalho docente e o ensino  

 Profissão professor: contextos e problemática  

 Relações professor/ensino/aluno  

 Formação docente e identidade.  

2. Sobre Educação e Didática 

 Sentidos e significados da educação e da educação escolar  

 A Didática como mediação da prática docente 

3. Sobre a relação com o conhecimento e a organização da aula  

 Projeto Pedagógico/ Planejamento do ensino  

 A relação professor-aluno-conhecimento  

 Organização curricular  

 A organização da aula  

 Avaliação didática  

 

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)  

- Técnicas coletivas: aulas expositivas dialogadas, aulas práticas e seminários.  

- Técnicas de ensino individualizado: estudos dirigidos, estudos de casos.  

As atividades discentes compreenderão leitura e análise de textos, fichamentos, 

resenhas, relatórios e filmes discutidos, elaboração de comunicações e textos, elaboração 

de projetos de extensão e confecção de material didático.  

Recursos didáticos utilizados: Sala de aula virtual e aplicativos para reuniões 

remotas. 

 

Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 

os pesos conferidos a cada instrumento) 

 

Diagnóstica, com exercícios, seminários, e dinâmicas durante as aulas (participação em 

sala de aula).  

Somativa, com trabalhos individuais (relatórios), trabalhos em grupo, projetos de pesquisa. 

 

 

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 (Org.). A Didática em questão. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 
127 p.  
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2. FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (Org.). Didática e interdisciplinaridade. 15. ed. 
Campinas, SP: Papirus, 2010. 192 p.  

3. MARIN, Alda Junqueira (Coord.). Didática e trabalho docente. 2. ed. Araraquara, SP: 
Junqueira & Marin, 2005. 178 p.  

4. MACHADO, N.J. Epistemologia e Didática – Cortez Editora ; São Paulo 2002.  

5. VYGOTSKY, L. S. A Construção do Pensamento e da Linguagem. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. 

  

Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 

que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1. ANDRÉ, M.E.D.A.; OLIVEIRA, M.R.N.S. Alternativas do ensino da didática. Campinas: 
Papirus, 1997.  

2. CASTRO, A. D. de; CARVALHO, A. M. P. de (Org.). Ensinar a ensinar: didática para a 
escola fundamental e média. São Paulo. 2001. 196p.  

3. FAZENDA, I.C.A. um desafio para a didática: experiências, 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 
habitus professoral e da natureza prática da didática. Bauru: EDUSC. 2003. 148 p.  

5. VEIGA, I. P. A. (Org.). Didática: o ensino e suas relações. 16. ed. Campinas, SP: Papirus, 
2010. 183 p. 

6. Artigos científicos relacionados a área da Didática e Didática para Matemática. 

 

 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 

nas aulas) 

 

1. Saberes docentes: fevereiro de 2021 

2. A Didática e a formação do educador: fevereiro/março de 2021. 

3. Relação professor/estudante/conhecimento: março de 2021. 

4. Planejamento educacional: março/abril de 2021. 

5. Avaliação escolar: abril de 2021. 

6. Tecnologias educacionais: abril/maio de 2021. 

7. Tendências pedagógicas: maio de 2021. 

 

 


