
 
Plano de Ensino 

Dados do Componente Curricular 

Nome do Componente Curricular: Didática Geral  

Curso: Licenciatura em Educação Física 

Semestre: 2º 

Carga Horária: 80h/r Horas Teóricas: 50h/r Horas Práticas: 30h/r 

Docente Responsável: 

 

Ementa 

Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática. Dimensões 
político-sociais, técnicas e humanas da Didática e suas implicações no processo 
de ensino e aprendizagem. Planejamento e avaliação educacional. A relação 
professor/aluno no contexto da sala de aula. 
 

Objetivos 

Geral 
Promover a discussão crítica sobre os princípios e os pressupostos históricos, 
filosóficos, políticos e sociais que fundamentam a ação docente nas diferentes 
abordagens do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista as 
concepções de sociedade, homem, educação, ensino-aprendizagem, 
metodologia, avaliação e a relação professor-aluno que permeiam esse 
processo. Possibilitar a reflexão crítica sobre o planejamento escolar enquanto 
elemento norteador do processo de ensino-aprendizagem, articulando seus 
elementos básicos às concepções de educação e conhecimento que 
fundamentam a prática docente. Possibilitar a compreensão sobre a avaliação 
como processo intencional de favorecimento da aprendizagem discente e do 
trabalho docente. 
 
Específicos 

 Refletir criticamente sobre o papel da Didática na formação do 
educador; Possibilitar a real compreensão do planejamento educacional 
e sua contribuição ao processo de ensino e aprendizagem;  

 Analisar a partir da prática docente atual, o processo de ensino 
aprendizagem em suas múltiplas determinações e os diferentes 
tratamentos recebidos ao longo da história; 

 Perceber a função do planejamento como fim social e político;  

 Compreender o papel da Didática numa perspectiva multidimensional, 
explicando questões técnicas, socioculturais e políticas. 

 

Conteúdo Programático 

1   Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática.  
- O conceito de Didática  
- O papel e as contribuições da Didática para a formação e atuação docente;  
- Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da Didática – a 
organização do trabalho didático na história da educação.  
 



2 Dimensões político-sociais, técnicas e humanas da Didática e suas 
implicações no processo de ensino e aprendizagem. A relação professor/aluno 
no contexto da sala de aula.  
- O contexto histórico e as concepções de sociedade, homem, educação, ensino-
aprendizagem, metodologia, avaliação e de relação professor-aluno que 
fundamentam a ação docente nas abordagens:  
- liberais – tradicional, escolanovista e tecnicista  
- progressistas – libertadora e histórico-crítica  
 
3 Planejamento e avaliação educacional. A relação professor/aluno no contexto 
da sala de aula. 
 - Elaboração e elementos do planejamento educacional – plano de curso, plano 
de ensino e plano de aula;  
- A prática de avaliação como processo intencional de favorecimento da 
aprendizagem discente e do trabalho docente. 
 - A organização do trabalho do professor em sala de aula;  
- A relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem 
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