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1. EMENTA 

Trabalho e formação docente. Organização do trabalho pedagógico. Abordagem teórico-

prática do planejamento e dos elementos do processo ensino-aprendizagem. 

2. OBJETIVOS 

 

Compreender a relação entre a política educacional e os procedimentos didáticos, por 

meio da literatura possibilitando a identificação de práticas comuns de política individual e 

política pública e suas implicações para o processo de ensino e de aprendizagem. 

Conhecer as teorias educacionais através da exposição docente e de trabalho em 

grupo, a fim de identificá-las, recriá-las e utilizá-las conforme suas necessidades pedagógicas. 

Refletir e saber aplicar os procedimentos didáticos em sua área específica mediante a 

relação teórico-prática de todo conteúdo de ensino, tanto com base na literatura quanto com 

base nas experiências adquiridas com as práticas de aula. 
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3. CONTEÚDOS 

 

De forma geral: 

A. A política educacional na didática do docente. 

B. Teorias educacionais. 

C. O apoio do projeto político-pedagógico nas tarefas diárias do docente. 

D. Os processos básicos da ação docente e seus fatores. 

Detalhadamente: 

A. A política educacional 

B. Teorias educacionais 

C. Os processos básicos da ação docente: ensino e aprendizagem 

D. Atividade em campo  PPP e construção de dissertação 

E. O projeto político-pedagógico em apoio à prática docente 

F. Dimensões do conteúdo de ensino: conceitual operacional e crítica, procedimental e 

atitudinal 

G. Métodos de ensino 

H. Avaliação escolar 

I. Planejamento versus improvisação 

J. Justificativa educacional 

K. Objetivo educacional 

L. Atividade em campo  Plano de Ensino + Plano de Unidade 

M. Plano de ensino 

N. Plano de unidade 

O. Introdução da aula 

P. Situação didática 

Q. Encerramento da aula 

R. Introdução, situação didática e encerramento da aula 

S. Como ensinar em cada faixa etária e expectativas de aprendizagem 

T. Prática de aula 

 

4. METODOLOGIA DE ENSINO 

Método de exposição pelo professor. 

Método de trabalho relativamente independente do aluno. 

Método de elaboração conjunta. 

Método de trabalho em grupos. 

Atividades especiais 

 

5.  AVALIAÇÃO 

Estratégia: Avaliação qualitativa e quantitativa. 

Critérios: Compromisso, atenção e participação. 

 

 AV1: duas avaliações escritas + quatro trabalhos de campo + tarefas diárias. 

 AV2: duas avaliações escritas + tarefas diárias + prática de aula. 
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