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I IDENTIFICAÇÃO DO COMPONENTE CURRICULAR
1.1 Natureza do componente: ( X )Disciplina ( )Atividades da prática 2 ( )Estágio Supervisionado
Obrigatório ( )Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
1.2 Nome do componente: Didática
CÓDIGO: 0301009-1
CRÉDITOS: 04
CARGA HORÁRIA: 60h
Pré-Requisito: Psicologia da Educação II
Código: 0301056-1
Curso: Pedagogia
II EMENTA
Conceito, divisão e objeto de estudo da Didática. O papel social da Didática no processo ensinoaprendizagem e a prática pedagógica. Planejamento de ensino, organização, execução e avaliação do
processo ensino-aprendizagem.
III OBJETIVOS
• Geral: Contribuir para a formação inicial do professor utilizando aportes teórico-metodológicos que
possibilitem a compreensão do processo ensino-aprendizagem a partir de seus elementos estruturantes e o auxilie na busca de formas de intervenção no espaço educacional escolar .
• Específicos:
- Compreender o objeto de estudo da didática e a sua importância no processo de formação do professor;
- Estudar e pesquisar práticas pedagógicas em contextos educacionais em espaços escolares;
Compreender os conteúdos de aprendizagem e a sua gestão na relação pedagógica;
- Construir noções sobre os conceitos de interdisciplinaridade, transdiciplinaridade e transversalidade;
- Desenvolver conhecimentos teórico-metodológicos sobre o planejamento e seus elementos;
- Desenvolver planos e projetos de ensino com conteúdos específicos da educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e EJA.
IV CONTEÚDO
I Unidade: ASPECTOS CONCEITUAIS DA ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO DIDÁTICA
1.1. Objeto de estudo da Didática e sua importância na formação de professores
1.2. Planejamento da ação Didática.
1.3. Concepções de planejamento
- Tipos de planejamento
- Funções do planejamento
1.4. Componentes do plano
- Objetivos
- Conteúdo
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Art. 53. O PGCC é o documento que explicita o papel de cada componente curricular no contexto geral da formação proposta
no projeto pedagógico de curso, e define a ação pedagógica do professor e do discente. (RCG (Resolução nº 05/2010 – CONSEPE –
10/02/2010).
Art. 54. Parágrafo único – É obrigatória a entrega até o término do semestre precedente, do PGCC pelo professor, para
aprovação pela Comissão de Projeto Pedagógico de Curso, bem como para a apresentação, discussão e disponibilização aos alunos no
primeiro dia de aula do semestre letivo.
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Art. 28. Parágrafo único – Essas atividades são específicas dos cursos de licenciatura no atendimento às DCN de Formação de
Professores.

- Metodologia
- Avaliação da aprendizagem
1.5 As seqüências didáticas e as seqüências de conteúdo
1.6. As dimensões da Ecoformação e da inclusão no pensar/fazer o plano de aula
II Unidade: O SABER E O FAZER A PRÁTICA PEDAGÓGICA
2.1. Avaliação da Aprendizagem: conceitos e instrumentos.
2.2. Organização da Ação didática na perspectiva: interdisciplinar, transdisciplinar e da
transversalidade
III Unidade: A DIDÁTICA NO CONTEXTO EDUCACIONAL ESCOLAR
3.1. A organização da ação didática na Educação Básica
3. 2. A perspectiva do professor mediador: a didática em ação na educação básica
3.3. Elaboração de projetos de ensino e planos de aula.
V METODOLOGIA
Aulas expositivas, leituras e discussões de textos com base em roteiro, vídeos, trabalhos individuais e em
grupos, pesquisas e observações em escolas da rede pública e privada de ensino.
VI PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
Contará para registro das três avaliações a participação consistente, efetiva e reflexiva dos alunos nas
discussões em sala de aula e a realização das atividades individuais e em grupo.
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OLIVEIRA, João Batista Araújo e CHADWICK, Clifton. Aprender e ensinar. 5ª ed. São Paulo: global,
2002, p. 245-262.
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VIII OUTRAS OBSERVAÇÕES
Aprovado pela Comissão do PPC em _________/_________/________

_______________________________________
Chefe do Departamento
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