
 

 

PLANO DE DISCIPLINA 

IDENTIFICAÇÃO 

CURSO: Licenciatura em Matemática 

DISCIPLINA: Didática Geral 
CÓDIGO DA DISCIPLINA: 34 

PRÉ-REQUISITO: Não Há 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ] Optativa [   ] Eletiva [  ] 
SEMESTRE: 3º 

CARGA HORÁRIA 

TEÓRICA: 50h PRÁTICA: 17h EaD: Não 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 horas-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h 

DOCENTE RESPONSÁVEL: Maria Betânia da Silva Dantas 

 

 

O contexto da prática pedagógica: propostas curriculares para o Ensino Básico. Especificidades 

da escola pública e da escola particular. Instâncias do ensino extrassistema. A dinâmica da sala 

de aula: interesses e objetivos; o consensual e o conflitante. O professor, o aluno e o exercício do 

poder. A busca de uma linguagem comum. A construção de uma proposta de ensino e 

aprendizagem: conhecimento da realidade e alternativas de ensino. 

Planejamento da ação – metas e objetivos, o significado dos conteúdos, a propriedade dos 

procedimentos didáticos, o sentido da avaliação. A vivência e o aperfeiçoamento da proposta: 

acertos e desacertos do planejado. A reorientação do processo. O papel da Didática no processo 

de construção da identidade do profissional do magistério 

 

 

Geral: 

 

Compreender a importância da Didática e sua constituição como dimensão reflexiva para a 

formação docente. 

 

Específicos: 

• Conhecer as origens e fundamentos da didática; 

• Compreender o desenvolvimento da relação ensino-aprendizagem no espaço escolar; 

• Problematizar as relações de poder no processo de ensino-aprendizagem; 

• Discutir as bases do Projeto Político Pedagógico no espaço escolar e seu reflexo no 

planejamento e execução das aulas; 

• Refletir sobre o papel da Didática no processo de construção da identidade do 

profissional de educação; 

EMENTA 

OBJETIVOS 



 

• Compreender a importância do planejamento didático. 

 

 

 

Unidade I: 

 

1 - A Didática Magna 

2 – O espaço escolar: um lugar específico para educar 

3 – A didática no Brasil: desenvolvimento histórico e tendências pedagógicas 4 – 

Dermeval Saviani a José Carlos Libâneo 

 

Unidade II: 

 

5 – Ensinar e aprender: pensando o currículo e suas dimensões 6 – Avaliação: 

aprender ou medir o conhecimento? 

7 - Relação do ensino e da aprendizagem: a didática como mediação da prática 

docente 8 - A escola como espaço de formação: saberes e práticas 

 

Unidade III : 

 

9 – Planejamento da ação pedagógica 

10 – Projetos: a prática interdisciplinar do professor 11 - Elaborando um 

planejamento 

 

Unidade IV: 

12 – A pesquisa como prática do planejamento 

13 – Formação do professor: identidade e saberes 

14 - A Didática e o ensino de Língua Portuguesa: tecendo caminhos 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 

As aulas, as atividades e o material complementar serão postados no ambiente da 

Plataforma Moodle, (via Internet), tendo esse ambiente como suporte para interação: 

fóruns, e-mail e chats. 

Assim, a metodologia desenvolvida para essa disciplina consiste em buscar construir o 

diálogo a partir do contato no ambiente virtual da sala de aula. A disciplina será 

desenvolvida em 04 unidades, distribuídas em 02 unidades com 04 aulas por temática 

e 02 unidades com 03 aulas por unidade temática. 

Nessa perspectiva, teremos um período para postar e desenvolver cada unidade, 

definindo prazos para realizar as atividades concernentes a cada unidade trabalhada. 

Ainda postaremos, no ambiente virtual, textos complementares à leitura e compreensão 

do conteúdo trabalhado. Criaremos fórum a partir de questões desenvolvidas dentro do 

conteúdo proposto, buscando, assim, a participação efetiva de cada aluno. 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



 

 

 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 

[x ] Quadro  

[x ] Projetor 
[ ] Vídeos/DVDs 

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links  

[x ] Equipamento de Som 

[ x] Laboratório  

[x ] Softwares1:  

[ ] Outros2:. 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O processo de avaliação é contínuo e cumulativo, mediante participação em atividades 

no ambiente virtual de aprendizagem e presencial, propostas durante a execução do 

componente curricular. 

 

Todas as atividades serão avaliadas, embora nem sempre pontuadas, tendo em vista a 

importância da avaliação contínua para o processo de ensino e aprendizagem. 

A composição da avaliação será realizada da seguinte forma: a avaliação do 

componente curricular totaliza 300  pontos,  divididos   em   três categorias,   sendo 

100   pontos   para   as Atividades Colaborativas (no AVA), 100 pontos para as 

Atividades  Individuais (no  AVA) e 100 pontos para Atividades Presenciais. Estas 

categorias têm pesos diferenciados: 

 

Categoria I – Atividades Individuais - 100 pontos (peso 2): serão realizadas 2 

atividades semestrais. 

 

Categoria II – Atividades Colaborativas - 100 pontos (peso 2): serão realizadas 3 

atividades semestrais. 

 

Categoria III – Atividades Presenciais - 100 pontos (peso 6): será realizada 1 

atividade semestral. 
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