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EMENTA 

Conceito de educação; Pedagogia e didática; Objetivo da didática. Planejamento didático, 

objetivos, importância, características e tipos. Plano de curso, de unidade e de aula. Motivação e 

incentivação da aprendizagem. Direção da aprendizagem. Técnicas de trabalho em grupo. 

 

OBJETIVOS 

 

 Estabelecera relação entre Didática, Educação, Indivíduo e sociedade;  

 Conhecer a história da Didática e sua relação com o fazer pedagógico e docente; 

 Reconhecer a importância da Didática na formação do professor; 

 Identificar o objeto de estudo da Didática; 

 Conhecer as teorias epistemológicas e os paradigmas científicos que influenciam a ação 
pedagógica;  

 Entender a relação entre as diversas tendências pedagógicas e a prática do professor; 

 Perceber a sala de aula como espaço complexo de formação e de relações (inter)ativas 
entre educandos e educadores; 

 Analisar dados referentes ao trabalho de campo realizado com professores que atuam no 
Ens. Fundamental II e Ensino médio, em escolas públicas no Município de Feira de 
Santana; 

 Significar o planejamento no conjunto de ações necessárias à organização do trabalho 
pedagógico; 

 Elaborar plano de aula e sequência didática abordando conteúdos de sua área de 
formação e atuação docente; 

 Refletir sobre motivação e incentivação da aprendizagem tendo como base princípios que 



fundamentam a prática educativa; 

 Compreender a avaliação enquanto ato político, pedagógico, social, cultural e ético. 
 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
I UNIDADE 

1. A Didática como campo de conhecimento e 
disciplina pedagógica importante à 
formação docente;  

2. Didática e formação do educador; 
3. Saberes da docência e identidade do 

profesor; 
4. A sala de aula como espaço de relações, 

produção e experiências educativo-
formativas 

II UNIDADE 

1 – Epistemologias, paradigmas científicos, teorias 
e tendências pedagógicas: interrelações e 
implicações sobre a prática pedagógica do 
professor;  

  

III UNIDADE 

1-Planejamento e organização do trabalho 
pedagógico 

1.1 O planejamento enquanto instrumento da 
práxis pedagógica (conceito, fundamentos e 
finalidades); 

1.2- Níveis do planejamento: do Projeto Político 
Pedagógico ao planejamento de ensino; 

1.3 - Tipos de Planos (Curso/Unidade ou Ciclo e 
de Aula) 
 
1.4 - Modalidades organizativas do planejamento 
(projetos, atividade sequenciada, atividades 
permanentes, situações independentes) 
 
2- Avaliação da Aprendizagem: aspectos 
conceituais e metodológicos.  
 

 
METODOLOGIAS/ATIVIDADES 

 
Considerando que o 

conhecimento se constrói a partir 
da interação sujeito x objeto e 

por pensar o aluno como sujeito 
de sua própria aprendizagem, o 
construtor de seu próprio saber, 
é que a disciplina dará ênfase à 

perspectiva dialógica. Nesse 
sentido, as ações metodológicas 
ocorrerão através de: exposição 
participada para introdução e/ou 

sistematização de conteúdos,  
leituras prévias individuais, 

trabalhos individuais e em grupo, 
socialização das atividades 

individuais e em grupo, relatos 
orais e escritos, seminários, 

estudo dirigido, exposição de 
filme, pesquisa bibliográfica, 

observação/trabalho de campo, 
relatório. 

 

 
Nº. DE 

HORAS 
 
 

30h  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   10h 
 
 
 
 
 
 
   35h 

 



INTERFACES (explicitação das inter-relações entre as disciplinas, que podem ser 
previstas longitudinalmente no currículo) 

 
A Didática dialoga com vários componentes curriculares constitutivos da formação de 

professores, porém, de forma mais direta, com a Filosofia, Sociologia, Psicologia, Currículo, 

Políticas Educacionais e as Metodologias de Ensino. 

 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 
O processo avaliativo ocorrerá por meio de análise diagnóstica dos conhecimentos prévios da 
turma no campo da epistemologia, filosofia, sociologia e leituras no campo da educação. A partir 
desta análise (re)organizaremos o trabalho pedagógico envolvendo as temáticas a serem 
estudadas, assim como iremos adequando os instrumentos de avaliação às potencialidades e 
necessidades da turma. A avaliação será contínua no decorrer do semestre letivo. As atividades 
elencadas na metodologia se converterão em instrumentos  avaliativos, bem como serão 
observados os seguintes critérios:  pontualidade na apresentação e entrega dos trabalhos, 
participação nas apresentações, envolvimento nos trabalhos de classe e extraclasse, entre 
outros que poderão ser construídos coletivamente no decorrer das atividades.  
Para registro avaliativo das três unidades de ensino, serão realizadas as seguintes atividades: 
Unidade 1 – Produção e apresentação de instrumento para trabalho de campo e apresentação 
do trabalho de campo em sala de aula (Dupla - Valor: 10,0) 
Unidade 2- Produção escrita com base nos conteúdos trabalhados na disciplina (Individual - 
Valor 10,0) 
Unidade 3 – Elaboração de Sequência Didática/ Plano de Aula (Construção e apresentação de 
material didático em sala e aula ou no 1º Ciclo de debate: didática acerca do planejamento 
educacional e material didático (Grupo-Valor 10,0). Atividade interdisciplinar com outros cursos 
de licenciatura que cursam Didática no semestre 2019.1. 
 

 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 

 quadro branco 

 marcadores para quadro branco 

 notebook 

 datashow 

 vídeo 

 livros 

 som portátil 
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