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Pré-requisito: -  Carga horária 

semestral: 60h 

Créditos: 

4 

Distribuição da carga horária semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

60 - - 

Ementa: 

Temáticas e enfoques específicos na área de ciências naturais e ciências humanas e seu ensino 

assim como outras que atendam as demandas reveladas pela comunidade acadêmica e 
organizações sociais na orientação da formação dos educandos da licenciatura em educação do 

campo. 

Objetivos específicos: 

Aprofundar temáticas relacionadas ao conhecimento científico e sua relação com as 

problemáticas do campo. Abordar e produzir conhecimentos acerca das ciências humanas e 
ciências naturais vinculados ao desenvolvimento das comunidades e sujeitos do campo. 

Contextualizar os processos de formação de educadores do campo com as especificidades e o 
papel desses sujeitos na realidade local. 

Conteúdo programático:  
1. A Ciência na antiguidade  

2. O Sol, a igreja e a nova astronomia  
3. O herético religioso  
4. A Física na idade média e no renascimento  
5. O triunfo da razão  

6. A termodinâmica  
7. Teoria eletromagnética.  
8. O átomo. 

Metodologia: 

Aulas síncronas dialogadas possibilitando aos/às discentes imaginar como se deu a evolução da física ao 

longo dos tempos. Através de exemplos criar situações que levem os/as discentes a identificar 

fenômenos físicos ao seu redor, criando momentos de reflexões sobre o modo de enxergar e analisar 

fenômenos da natureza. Leituras e análises de textos, pesquisas bibliográficas. Aulas assíncronas 
abordando atividades individuais ou em grupo com orientação prévia. Serão utilizados textos digitais, 

plataformas digitais disponibilizada pela universidade e/ou outra que for possível adequar às 
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necessidades da classe em tempos de pandemia, softwares para envio de mensagens. Utilização de 

vídeos e respectiva análise do conteúdo apresentado. 

Critérios/Processos de avaliação da aprendizagem: 

A avaliação será contínua e formativa. Serão utilizadas estratégias divididas entre tempo universidade e 

tempo comunidade. Dentre essas estratégias estão a elaboração de relatórios; realização de atividades 
individuais e em equipe. A confecção de trabalhos teóricos acerca dos conceitos fundamentais discutidos 

na disciplina. Estudos dirigidos, participação ativa durante as aulas síncronas. Cumprimento de prazos 

acordados. Participação e apresentação de assuntos em seminários.  

Bibliografia básica: 

BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos a 

ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2007. 

GRIFFITHS, Anthony J. F. et al. Introdução à genética. 10. ed. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara 

Koogan, 2013. 

ARROYO, Miguel Gonzalez; CLADART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (Orgs). 

Por uma educação do campo. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

Bibliografia complementar: 

ATKINS, P. W.; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

CAMPBELL, Mary K.; FARRELL, Shawn O. Bioquímica. São Paulo: Thomson, 2007.  

CHASSOT, Áttico Inácio. Alfabetização científica: questões e desafios para a educação. 4. ed. 

Ijuí, RS: Ed. UNIJUÍ, 2006.  

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade.Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira 

Lopes Louro.10. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 

SAVIANI, Dermeval. Educação: Do senso comum à consciência filosófica. 11. ed. Campinas, 

SP: Autores Associados, 1993. 

Cronograma:  

O cronograma aqui apresentado está explicitado de acordo com o Tempo Universidade.  

JUNHO (Aulas síncronas e assíncronas): 

 Por que ensinar Física?  

 A ciência na antiguidade 

 As escolas de filosofia grega 

 Apresentação do livro: Licenciaturas em Educação do Campo e o ensino de Ciências 
Naturais: desafios à promoção do trabalho docente interdisciplinar/Mônica Castagna 

Molina, org. ‒ Brasília: MDA, 2014. 268 p. (Série NEAD Debate; 23). Escolha de 
artigos do livro para compor com outros artigos apresentação de seminário. 

JULHO (Aulas síncronas e assíncronas): 

 Platão e sua academia 

 O Sol, a igreja e a nova astronomia; 

 O herético religioso. 

 Artigo: GALILEU – UM CIENTISTA E VÁRIAS VERSÕES (Disponível em: 
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https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica/article/view/10073/9298. Acesso em: 03 set. 

2020) 

 Exame Parcial* 

AGOSTO (Aulas síncronas e assíncronas):  

 A Física na idade média e no renascimento  

 O triunfo da razão  

 Mecânica celeste e a Mecânica terrestre 

 A termodinâmica  

SETEMBRO/OUTUBRO (Aulas síncronas e assíncronas):  

 Artigo: História da física: uma proposta de ensino a partir da evolução de suas ideias 
(Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/327294022_Historia_da_fisica_uma_proposta_de_ensino_a_par
tir_da_evolucao_de_suas_ideias . Acesso em: 10 maio 2021) 

 Teoria Eletromagnética. 

 O átomo. 

 Seminário 

 Exame Parcial* 

  

*definição a ser tomada de forma coletiva com a turma. 

 

 

Prof. Dr. Rochkhudson Batista de Faria 
SIAPE 3190383 

DECH/CEUNES/UFES 
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