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1 – EMENTA: 
Fundamentação teórico-metodológica para sistematização da prática docente. Concepções de ensino e a função do professor. 
Abordagens sobre aprendizagem e sua relação com o aluno. A didática como sistema de categorias. Saberes docentes na ação 
didática do professor em sala de aula. 
 
2 – OBJETIVOS: 
Compreender a didática em sua multidimensionalidade como campo de natureza teórico-prática fundamental para a formação 
e o trabalho docente, no que se refere à organização e construção de um processo de ensino e aprendizagem que considere os 
sujeitos na constituição de sua autonomia e intervenção na realidade. 
A partir de situações reais do cotidiano escolar, caracterizar e problematizar o processo de ensino-aprendizagem, estabelecendo 
vinculações com o contexto sociopolítico e cultural, bem como fundamentar teórica e metodologicamente a prática do 
pedagogo para o planejamento da sua ação docente. 
 
3- CONTEÚDOS: 

Unidade I:  
 Relação escola e sociedade 
 Origem e história da Didática: da Didática Magna à Didática intercultural 
 Enfoques, concepções e dimensões da Didática 
 A noção de docência 

 
 
Unidade II:  

 Cotidiano da escola: características, saberes e fazeres 
 Elementos do planejamento: metodologia, conteúdos e sua tipologia, recursos didáticos, relações professor-aluno 
 Interdisciplinaridade e globalização: projetos e unidades didáticas integradas 
 Planejamento e Avaliação do processo ensino-aprendizagem e suas implicações pedagógicas e sociais 

 
 

Unidade III:  
 Organização do Trabalho Pedagógico e as contribuições da Didática: Projeto Político-Pedagógico 
 Relações entre objetivos, conteúdos, metodologia, materiais e avaliação numa perspectiva inclusiva 
 Planejamento do processo de ensino-aprendizagem: plano de curso, planejamento de projetos e unidades didáticas, plano 

de aula integrado 
 
4- METODOLOGIA:  
A proposta metodológica tem como ponto de partida o levantamento e o diálogo constante com as experiências e os 
conhecimentos do grupo. 
Serão utilizadas exposições dialogadas, leituras de textos, discussões em grupo, produções escritas individuais ou em dupla, 
troca de experiências, e uma diversidade de estratégias que possibilitem diferentes oportunidades de aprendizagem. A vivência 
dessa diversidade de atividades subsidiará a aprendizagem prática dos alunos e alunas, dando-lhes condições para julgar a 
viabilidade e a pertinência delas de acordo com os objetivos e conteúdos. Os estudantes terão também oportunidade de 
organizar propostas de planejamento de maneira a articular teoria e prática. 
 
5- AVALIAÇÃO:  
Tendo em vista a aquisição do conhecimento didático pelos estudantes e sua preparação docente, considera-se a avaliação 
como um processo contínuo, estimulador e recuperador das aprendizagens.  
Serão realizadas ao longo das unidades diversas produções escritas e orais, trabalhos individuais e em grupo e auto-avaliação. 
Em função da concepção de avaliação contínua, todas essas produções serão consideradas para avaliação dos estudantes. 
Assim, o processo de ensino-aprendizagem será acompanhado sistematicamente por meio da apreciação da participação e do 
desempenho dos estudantes nas discussões e atividades propostas. 
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