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                   INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

          DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 

         UNIDADE ACADÊMICA DE LICENCIATURAS E FORMAÇÃO GERAL 

       CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA – CAMPUS JOÃO PESSOA 

 

Disciplina: Didática I 

Carga horária: 50 horas. 

Pré-requisitos: Psicologia da Educação 

 

Ementa: 

A disciplina Didática I pretende desenvolver postura crítica no licenciado a partir da apropriação de 

conhecimentos sobre: a Didática, o processo de ensino dentro de uma perspectiva histórica e social; 

objetivos do ensino, conhecimentos a serem ensinados e formas metodológicas que são mediados pela 

relação professor aluno. 

 

Objetivo Geral: 

A disciplina Didática I tem por objetivo favorecer o desenvolvimento de uma postura reflexiva, 

criativa e construtiva sobre o ato de ensinar.  

 

Objetivos específicos: 

 Problematizar a educação e o ensino; 

 Identificar a relação existente entre o nível de conhecimento do educando com: objetivos, 

competências, habilidades e procedimentos metodológicos; 

 Refletir criticamente sobre as atividades de ensino/aprendizagem, o que é ensinar, o que é 

aprender, o que é metodologia, o que é método e o que é técnica demonstrando qual a 

concepção teórica que irá subsidiar a sua prática em sala de aula; 

 Conhecer e utilizar conceitos presentes atualmente na educação, como: competência, 

habilidade, interdisciplinaridade e contextualização; 

 Compreender que os conteúdos curriculares não são fins em si mesmos, mas meios básicos 

para construir competências e que o indivíduo constrói o conhecimento a partir de suas 

capacidades pessoais, em interação com a realidade e com os demais indivíduos; 

 Selecionar e organizar conhecimentos de química identificando a forma metodológica par 

torná-lo significativos através de aulas; 

 Construir propostas para efetivar um trabalho significativo em sala de aula; 

 Planejar aula, executar e avaliar. 
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Programa: 

I. Didática 

I.I.Objeto de estudo da Didática 

I.II. Ensino e docência dentro de uma perspectiva histórica e social. 

I.II.I. Componentes e dinâmicas do processo de ensino. 

 

II. Objetivos Educacionais 

II.I.Objetivos educacionais; 

II.II.Ensino por competências; 

II.II.I.Competências e habilidades a serem desenvolvidas em Química. 

 

III.Conteúdos de ensino 

III.I.Conhecimentos de Química; 

III.II.Critérios de seleção. 

IV.Métodos de ensino 

IV.I.A aula; 

 IV.I.Epistemologia do professor; 

 IV.II.Modelos clássicos e modernos; 

IV.III.Concepções que norteiam o ensino da Química atualmente. 

IV.III.I.Interdisciplinaridade-a Química e demais ciências; 

V. Relação professor e aluno 

V.I.Habilidades de comunicação; 

V.II.Relação professor e aluno.  

 

Metodologia de ensino: 

As aulas serão desenvolvidas através de aula expositiva dialogada, leitura e discussão de textos, 

elaboração de textos escritos, debates, trabalhos em equipes e/ou individual e a prática da sala de aula, 

planejamento, execução e avaliação de aula. 

 

Avaliação: 

A avaliação será contínua, considerando as produções dos alunos(as) ,bem como, o seu desempenho 

em sala de aula, através de trabalhos escritos, participação em debates, trabalhos em grupo ou 

individual, vivência da prática da disciplina em sala de aula, tendo como critérios a responsabilidade e 

a qualidade das tarefas realizadas. 
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