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EMENTA

A função da escola e o papel do professor perante o conhecimento, o aluno e o processo de ensino e aprendizagem. O contexto

da Prática Pedagógica: propostas curriculares para o Ensino Básico. Especificidades da escola pública e da escola particular. A

Dinâmica da Sala de Aula: interesses e objetivos – o consensual e o conflitante. O professor, o aluno e o exercício do poder. A

Construção de uma Proposta de Ensino-Aprendizagem: conhecimento da realidade e alternativas de ensino.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

OBJETIVO GERAL

Refletir sobre a função social da escola e sua contribuição no processo de transformação da sociedade, a partir dos

conhecimentos ligados ao conceito e histórico da Didática.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compreender a Didática e sua evolução histórica.

Analisar a evolução histórica das tendências do pensamento didático brasileiro.

Refletir acerca das novas formas de organização do trabalho escolar.

Conhecer diferentes bases teóricas que fundamentam a ação educativa, possibilitando uma análise crítica da

educação no Brasil no contexto atual.

Refletir sobre a função social da escola, a partir dos conhecimentos teóricos e práticos.

Analisar o processo de ensino-aprendizagem da matemática sob diferentes enfoques teórico-metodológicos.

Identificar os diferentes elementos integrantes do processo de ensino e aprendizagem da matemática e as

formas de organização do ensino.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. O conceito de Didática e sua evolução histórica: O pensamento didático brasileiro; As tendências

pedagógicas no contexto escolar; Pressupostos e fundamentos da educação contemporânea; A relação entre a

Didática, a formação e a prática docente.

2. O currículo escolar e suas implicações na prática do docente; Diretrizes e concepções na definição e

operacionalização do currículo; A articulação do currículo e das práticas docentes com o Projeto Político-

Pedagógico da escola; As didáticas específicas e suas contribuições ao processo de ensino e aprendizagem;

Os pressupostos teórico-metodológicos da interdisciplinaridade e da contextualização. 

3. A relação aluno/ conhecimento e intervenção do professor no processo de ensino e aprendizagem: As

diversas abordagens do processo de ensino e aprendizagem; abordagem sobre o planejamento escolar e a

avaliação da aprendizagem.

4.  A pesquisa e o processo de intervenção pedagógica: A pesquisa no processo de formação docente; os

diferentes contextos da prática pedagógica; formas de intervenção pedagógica.

METODOLOGIA DE ENSINO

A metodologia é fundamentada nos princípios da dialogicidade constituída na relação professor-aluno, através de realização

das seguintes atividades: aulas expositivas dialogadas, discussões e debates em sala, leitura, estudos e discussão de

textos, trabalhos e pesquisas individuais e em grupos, leitura dirigida, projeção de vídeos e filmes, seminários, além de

dinâmicas que visem à integração e a preparação do grupo para a abordagem dos conteúdos/temas a serem estudados.

Visando ir um pouco mais além, buscar-se-á desenvolver a disciplina na perspectiva da interdisciplinaridade, onde se intenta

abrir espaço de diálogo com as outras disciplinas ofertadas no período, de modo especial, aquelas do núcleo específico da

matemática e que tenham ligação mais direta com a didática, a exemplo de prática de laboratório de ensino da Matemática.

RECURSOS DIDÁTICOS

[x ] Quadro

[x ] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ x] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[x ] Outros³: Google Classroom; Google Meet

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação terá caráter formativo, visando ao acompanhamento permanente do aluno. Desta forma, serão usados instrumentos

de coleta de dados avaliativos diversificados, de acordo com objetivos propostos. Alguns critérios a serem avaliados: grau de

participação do aluno em atividades que exijam produção individual e em grupos; planejamento, organização, coerência de

ideias e clareza na elaboração de trabalhos escritos ou destinados à demonstração do domínio dos conhecimentos técnico-

pedagógicos e científicos adquiridos; desempenho cognitivo; criatividade e o uso de recursos diversificados; domínio de

atuação discente (postura e desempenho). 

Instrumentos que serão utilizados: provas escritas, seminários, trabalhos, estudos de caso, pesquisa de campo, dentre outros.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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