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EMENTA

Pressupostos e fundamentos da educação contemporânea: as diversas abordagens do processo de ensino aprendizagem. O papel da

Didá ca no processo de construção da iden dade do profissional do magistério. Planejamento do ensino (obje vos, seleção e

organização de conteúdos, metodologia, recursos didá cos). Contexto e funções da avaliação da aprendizagem. Referenciais e

instrumentos de avaliação.

OBJETIVOS DA DISCIPLINA/COMPONENTE CURRICULAR

Geral:

Compreender a importância da Didática, a partir da sua evolução, estabelecendo relação entre as diversas

abordagens teóricas acerca das práticas de ensino e suas implicações no processo de ensino e aprendizagem.

Específicos

Estudar diferentes concepções de currículo e suas implicações para o processo de ensino e aprendizagem.

Compreender o planejamento de ensino e os seus componentes como elementos de sustentação da prática

educativa escolar 

Conhecer diferentes metodologias de ensino-aprendizagem e suas bases teóricas, visando utilizá-las

criticamente no contexto de sala de aula.

Estudar as bases teórico-metodológicas da pedagogia de projetos, na perspectiva de orientar o processo de

ensino e aprendizagem, a partir da articulação entre diferentes campos do saber.

Compreender a avaliação como objeto dinâmico, contínuo e importante instrumento para compreensão e

construção do processo de ensino e aprendizagem.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

I - Pressupostos e fundamentos da educação contemporânea: Pressupostos e fundamentos da educação contemporânea;

As exigências educacionais no contexto atual; A relação entre a Didática, a formação e a prática docente; As diversas

abordagens do processo de ensino e aprendizagem.

II – O papel da Didática no processo de construção da identidade docente: Aspectos constituintes da identidade

docente; Relação teoria x prática pedagógica; Transposição didática e Práxis pedagógica

III - O Planejamento educacional: Conceitos de planejamento de ensino; Características do planejamento; Metodologias de

trabalho pedagógico; Metodologias de projetos; Metodologias ativas de aprendizagem; Planos de ensino e seus componentes;

Objetivos; Conteúdos de ensino; critérios de seleção e tipologias; Recursos didáticos.

IV - A avaliação educacional:  Contexto histórico da avaliação educacional; A avaliação educacional sobre diferentes

perspectivas e objetivos; Avaliação institucional; Avaliação da aprendizagem; Pressupostos e características básicas da

avaliação da aprendizagem; Contexto; Funções; Referenciais; Instrumentos para coleta de dados avaliativos.

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.

Em paralelo às abordagens de temáticas numa perspectiva teórica, serão propostas também atividades práticas, nas quais os

alunos irão interagir com elementos básicos constituintes da prática docente, tais como o planejamento e a avaliação, dentre

outros aspectos.

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 será continua, na qual as propostas de atividades terão função formativa. Os Instrumentos que serão utilizados:

provas escritas, seminários, trabalhos, estudos de caso, pesquisa de campo, elaboração de plano de aula e de instrumento de

coleta de dados para a avaliação.

ATIVIDADE DE EXTENSÃO⁴⁴
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