
PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Química - Campus João Pessoa 

DISCIPLINA: Planejamento CÓDIGO DA DISCIPLINA: QUI.034 

PRÉ-REQUISITO: Didática 
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CARGA HORÁRIA 
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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 hs CARGA HORÁRIA TOTAL:33 hs 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Lupercia Jeane Soares 

 

EMENTA 

 

A disciplina Planejamento pretende proporcionar ao licenciado, conhecimentos sobre as concepções 

de educação e planejamento. Tendência recente do planejamento, proposições teórico-metodológicas 

do planejamento. O planejamento: níveis e suas relações. A prática do planejamento participativo. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 

Desenvolver concepção crítica e reflexiva sobre a ação de construir o processo de ensino através do 

ato de planejar. 

 

Específicos 

- Analisar diferentes concepções de planejamento 

- Compreender o paradigma curricular construído a partir de competências e habilidades; 

- Identificar os elementos que devem compor os diferentes níveis de planejamento; 

- Identificar, analisar e produzir materiais e recursos para utilização didática, diversificando as possíveis 

atividades e potencializando seu uso para diferentes situações; 

- Demonstrar a técnica de planejamento evidenciando suas bases legais, sociais e ideológicas;  

- Selecionar recursos tecnológicos e métodos que favoreçam atuações referenciadas, situações de 

aprendizagens variadas e diferentes modos de organização de ensino;  

- Compreender os princípios que norteiam a construção de um projeto político pedagógico e as diversas 

concepções sobre planejamento; 

- Organizar tempo e espaços curriculares; 

- Selecionar conhecimentos de sua área ou disciplina; 

- Planejar considerando os princípios da transversalidade, interdisciplinaridade e contextualização; 

- Saber como trabalhar com projetos em sala de aula; 

- Elaborar planos e projetos. 

- Planejar e efetivar aula dentro da perspectiva de desenvolvimento de competências e habilidades; 

- Elaborar propostas de ensino dentro do princípio da interdisciplinaridade e contextualização; 

- Construir coletivamente uma proposta de construção do projeto político pedagógico; 

- Ser capaz de planejar de forma coerente favorecendo articulação entre objetivos, competências, 

habilidades, conhecimentos, metodologia e avaliação; 

- Planejar, executar e avaliar aula considerando as diferentes estratégias de comunicação dos 

conteúdos, sabendo eleger as mais adequadas à diversidade dos discentes, os objetivos das atividades 

propostas e as características dos próprios conteúdos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1. Planejamento 

1.1 Fundamentos e etapas. 

2.Níveis de planejamento e suas relações 

2.1. Planejamento educacional; 

2.2. Planejamento institucional; 

2.2.1. Projeto político-pedagógico e o planejamento participativo; 

2.2.2. PDI; 



2.3. Planejamento curricular; 

2.4. Planejamento de ensino.  

3. Projetos interdisciplinares: 

3.1. Histórico conceitual; 

3.2. Interdisciplinaridade praticada na escola. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

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

elaboração de textos escritos, trabalho sem equipes e/ou individual e a prática da sala de aula que 

compreenderá a elaboração, execução e avaliação de planos. Elaboração de projetos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[X] Quadro 

[X] Projetor 

[X] Vídeos/DVDs 

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links 

[ X ] Equipamento de Som 

[] Laboratório 

[] Softwares:  

[] Outros: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será contínua, considerando as produções dos discentes (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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