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AT
17

CARGA HORÁRIA (aulas)
AP
APS
AD APCC Total
2
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AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância,
APCC: Atividades Práticas como Componente Curricular.

PRÉ-REQUISITO
EQUIVALÊNCIA

Psicologia da Educação
Não há equivalente

OBJETIVOS
Compreender os pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática.
Dominar os componentes da didática: objetivos, conteúdo, planejamento, métodos de ensino, avaliação, relação
professor aluno.
EMENTA
Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da didática.
Dimensões políticos-sociais, técnicas e humanas da didática e suas implicações no processo de ensino e
aprendizagem.
Componentes da didática: objetivos e conteúdo, métodos de ensino, planejamento e avaliação educacional,
relação professor/aluno no contexto de sala de aula.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ITEM
1

2
3

EMENTA

CONTEÚDO
- Conceito de didática
Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e - Origem e história da didática
sociais da didática.
- Relação didática e o contexto sócio histórico da
escola e/ou educação
Dimensões políticos-sociais, técnicas e humanas
da didática e suas implicações no processo de -Relação professor/aluno no contexto de sala de aula.
ensino e aprendizagem.
- Objetivos e conteúdo, métodos de ensino,
Componentes da didática
- Planejamento e avaliação educacional,

PROCEDIMENTOS DE ENSINO
AULAS TEÓRICAS
Aulas expositivas utilizando projetor, quadro negro e material didático.
As aulas serão expositivas, utilizando-se multimídia e quadro de giz. Como material didático serão utilizados
livros e textos da bibliografia indicada e propostas de discussão.
AULAS PRÁTICAS
Não há
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS
Elaboração e aplicação do plano de aula referente ao conteúdo da didática
ATIVIDADES A DISTÂNCIA
Não há
ATIVIDADES PRÁTICAS COMO COMPONENTE CURRICULAR
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO
Provas escritas individuais, Seminários, Trabalhos em Grupos, Participação, Atividade Prática Supervisionada
REFERÊNCIAS

Referencias Básicas:
- ANTUNES, C. Novas maneiras de ensinar, novas formas de aprender. Porto Alegre: Artmed, 2002.
- COMENIUS, Johann Amos. Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- GASPARIN, Joao Luiz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. Campinas: Autores Associados,
2005.
Referências Complementares:
- DIDÁTICA e interdisciplinaridade. 17 ed. Campinas: Papirus, 2013. 192 p. (coleção práxis).
- FREITAS, Luiz Carlos Teixeira. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática. São Paulo:
Papirus, 2003.
- LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994.
- LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 2013.
- SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. Campinas: Autores Associados, 2008.
ORIENTAÇÕES GERAIS
• Frequência mínima de 75% do total de aulas ministradas.
• Nota (média) mínima de 6,0 para aprovação na disciplina.
• O aluno deve zelar pelo seu bom desenvolvimento na disciplina, comparecendo às aulas com
pontualidade e evitando se ausentar da sala, realizando as atividades com dedicação e entregando-os
nos seus respectivos prazos. Não serão aceitos trabalhos (inclusive APS) fora do prazo.
• O aluno que faltar às apresentações de trabalhos deverá em até 5 dias justificar por escrito e anexar
documento legal que comprove a sua ausência. A justificativa será julgada. Caso ocorra a concessão,
o aluno deverá apresentar o trabalho em data e horário estabelecido em conjunto com o professor.
• Durante as aulas o celular deverá permanecer desligado. Caso seja extremamente necessário
permanecer ligado deverá estar no modo silencioso.
• Para o bom aproveitamento da disciplina é necessário estudo fora do horário das aulas.
• A saída da sala durante o período de aulas é direito do aluno, porém cabe ressaltar que essa saída
implica em recebimento de faltas relativas às aulas posteriores à sua saída e que o retorno só
ocorrerá se permitido pelo professor.
• Realizar plágio sob qualquer pretexto, em qualquer tipo de atividade acadêmica ou em qualquer nível
de extensão. Por se tratar de ambiente de formação e educação, é obrigação da universidade, por
meio de seus professores, orientar a conduta ética e profissional em todas as ações envolvidas nas
relações acadêmicas. Por essa razão, cabe ao docente punir a realização de plágio com nota zero e
encaminhar à direção do curso o relato da ocorrência para aplicação de advertência formal cabível.

Assinatura do Professor

Assinatura do Coordenador do Curso

