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OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Objetivos Gerais:
·
·
·

Refletir sobre o papel sóciopolítico da educação e da escola e suas múltiplas relações.
Analisar as principais concepções referentes à educação e à formação do educador.
Compreender os elementos que constituem a organização do processo de ensino
aprendizagem: planejamento, ensino, avaliação, seus significados e práticas

Objetivos das atividades vinculadas ao PIPE:
·

Situar o papel e o trabalho do professor no cotidiano escolar, especialmente frente os
processo de ensinoaprendizagem.

Problematizar e investigar práticas docentes no processo ensinoaprendizagem desenvolvidas na área de
formação no âmbito da Educação Básica

EMENTA

Concepções de educação e teorias pedagógicas. A Didática e seus fundamentos históricos,
filosóficos e sociológicos e as implicações no desenvolvimento do processo de ensino
aprendizagem e na formação do educador. Relações fundamentais do processo de ensino:
sujeito/objeto; teoria/prática; conteúdo/forma; ensino/aprendizagem; conhecimento/conhecer;
sucesso/fracasso; professor/aluno; aluno/aluno. Transmissão e Transposição Didática.
Procedimentos, recursos, técnicas de ensino. Avaliação educacional e prática avaliativa no
contexto do sistema e da educação escolar. Formas de organização da prática educativa escolar
e os desafios da realidade de nosso tempo para a atuação docente. Recursos didáticos, novas
tecnologias e suas implicações no ensino.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Conteúdo pr ogr amático:
Unidade 1: For mação e identidade do pr ofissional da educação
1.1. Desenvolvimento histórico da profissão docente
1.2. Trajetória da formação docente no Brasil e o debate contemporâneo
Unidade 2: Educação e didática: as difer entes per spectivas de análise sobre a escola, o
ensino e a aprendizagem.
2.1 As diferentes concepções de conhecimento, educação e didática e suas implicações na
formação e atuação docente.
2.2 O papel da escola na atualidade.
2.3 Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática, da educação, da escola.
Unidade 3. O pr ocesso de ensino e aprendizagem e seus elementos.
3.1. A Sala de Aula: espaço de construção e mobilização de saberes.
3.2. A ação docente no processo de ensino e aprendizagem.
3.3. Relações fundamentais do processo de ensino: sujeito/objeto; teoria/prática;
conteúdo/forma;
ensino/aprendizagem;
conhecimento/conhecer;
sucesso/fracasso;
professor/aluno; aluno/aluno; transmissão e transposição Didática.
3.4. Planejamento e avaliação no processo de ensino: modalidades, níveis, limitações e
possibilidades
3.5. Estratégias e métodos de ensino: as diferentes técnicas de ensino
3.6. A prática docente frente às novas tecnologias aplicadas no campo da educação: novas
tecnologias e ambientes educativos

Atividades vinculadas ao PIPE:
Ao longo da disciplina, em articulação com outras disciplinas e componentes curriculares do
período, o aluno desenvolverá um levantamento de dados sobre a compreensão dos professores
da área sobre o papel do professor no processo de ensino aprendizagem e seus componentes,
especialmente no que se refere à construção de uma nova prática docente mais plural, aberta,
que responda aos desafios da contemporaneidade. As atividades vinculadas ao PIPE serão
desenvolvidas em horário complementar ao turno em que o aluno cursa a carga horária teórica
das demais disciplinas e componentes curriculares.
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