
 

 

 

COORDENADORIA DO CURSO DE FILOSOFIA 

PLANO DE ENSINO 

Curso: Filosofia 

Grau acadêmico: 

Licenciatura 

Turno: Noturno Currículo: 2019 

Unidade curricular: DIDÁTICA 

Disciplina Equivalente: DIDÁTICA 

Docente Responsável: Judilma Aline Oliveira Silva 

Natureza: Atividade Remota Emergencial Unidade acadêmica: DECED Período: 2021.2 

Carga horária: 72ha Código CONTAC: 

 Teórica: 72ha Prática: Não 

tem 

Total: 72ha 

Pré-requisito: Não tem Correquesito: Não tem 

EMENTA 

A didática como interseção entre o ensino e aprendizagem. As tendências pedagógicas no contexto 

educacional brasileiro. A multidimensionalidade da didática. OS componentes da didática: planejamento, 

avaliação, conteúdo, metodologia, relação professor-aluno, ambientes de aprendizagem. A didática nos 

diferentes espaços de educação e na educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL:  

Promover discussões reflexivas sobre os princípios e os pressupostos da didática e seu papel no ensino e 

na aprendizagem. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Conhecer a construção histórica da Didática, suas permanências e rupturas. 

- Analisar a contribuição da Didática para a formação do Professor. 

- Compreender os componentes do processo de ensino-aprendizagem. 

-  Avaliar criticamente as diferentes experiências de ensino, escolares e não escolares. 

- Entender a especificidade da função do professor como orientador do processo de ensino-aprendizagem 

e seu papel na formação integral do educando. 

- Caracterizar as fases do planejamento de ensino analisando os elementos componentes de cada fase e 

reconhecendo sua importância no processo ensino-aprendizagem. 

- Vivenciar atividades de planejamento e observação de atividades docentes 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Educação, didática e cultura escolar 

 - Significados de educação e suas relações com a didática 



- A trajetória histórica da Didática, a função social e crítica da escola e as tendências pedagógicas: 

- O objeto de estudo da Didática: o processo ensino-aprendizagem; 

- A Pedagogia Liberal e as escolas: tradicional, nova e tecnicista; 

- A Pedagogia Progressista presente nas tendências: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos.  

- Didática na relação entre cultura escolar e cultura dos/as estudantes. 

Unidade 2 – Didática e relações na sala de aula 

- Didática, sala de aula e as relações entre sujeitos escolares; 

- Diferenças tencionando a didática e a sala de aula; 

- O planejamento do trabalho escolar: plano de curso, de unidade e de aula: metodologias, estratégias e  

formas de avaliação: que didática para que sujeitos? 

Unidade 3 – A didática e a docência 

- Construções do ‘ser professor/a’: processos de identificação e representações de docência; 

- Construções do ‘ser professor/a”: memórias de professores/as que tivemos. 

 - Alunos, professores e escola face à sociedade da informação; 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Atividades Síncronas 

Carga horária de atividades síncronas: 24ha 

Tecnologias de acesso: Será utilizado o portal didático 

Tecnologia de videoconferência: GoogleMeet. 

O link de acesso à sala de aula virtual das atividades síncronas será distribuído pelo Portal Didático do 

Campus Virtual da UFSJ.  

Nas aulas síncronas serão propostas atividades: 

a) Aulas expositivas dialogadas; 

b) Realização de Debate sobre: filmes, vídeos e lives indicados e previamente selecionados; 

c) Atividades interativas com o uso de App, como Jamboard, Mentimeter entre outros. 

 

Atividades assíncronas: 

No Portal Didático do Campus Virtual da UFSJ (https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br) 

Carga horária das atividades assíncronas: 48ha 

Plataformas de textos e atividades avaliadas: Plataforma Moodle do Portal Didático do Campus Virtual da 

UFSJ 

Nas aulas assíncronas serão propostas atividades de: 

a) Leitura de livros e/ou artigos científicos em torno do tema a ser abordado em aula; 

b) Assistir filmes, vídeos e lives selecionados e que serão trabalhados em grupo; 

c) Realização de atividades: Estudo dirigido; participação em fórum, elaboração de Wiki, participação 

em QuiZ;   

  

OBS. Para cumprir todo o conteúdo programado haverá uma carga horária de atividades/ações 

assíncronas em função do término antecipado do semestre, conforme planejamento a ser entregue aos 

alunos 

https://www.campusvirtual.ufsj.edu.br/


 

Atendimento aos estudantes:quarta-feira, a partir das 20h desde que agendado, previamente, por email. 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA 

 

Conforme artigo 11 da Res. 007/2020 do CONEP/UFSJ será considerado infrequente o aluno(a) que não 

cumprir com a as atividades propostas 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES REMOTAS – ATIVIDADES SÍNCRONAS 

* Haverá possibilidade de substituição das atividades síncronas por outras atividades equivalentes, caso 

ocorra o previsto no §1º, artigo 11 da Resolução 007/2020/CONEP/UFSJ, por exemplo, instabilidade na 

rede ou rede indisponível, especialmente para o caso encontros virtuais. 

SEMANA DIA/MÊS ATIVIDADE 

I 16set Prática educativa, pedagogia e didática 

II 26set A didática e as experiências de sala de aula: uma visão pós-

estruturalista 

III 30set As principais tendências pedagógicas na prática escolar brasileira e seus 

pressupostos de aprendizagem. 

IV 07out Diferenças culturais, cotidiano escolar e práticas pedagógicas 

V 14out  Silêncio dentro da sala de aula 

VI 21out Diferenças na educação: do preconceito ao reconhecimento 

VII 28out Metodologias Ativas de Aprendizagem 

VIII 04nov Cultura digital e educação aberta: as curadorias digitais como inter e 

intrafaces do ensino híbrido. 

IX 11nov Da constituição da professoralidade ou como alguém se torna professor 

X 18nov Compartilhamento dos planos de aula 

FORMA E CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO 

O conceito final será o resultado da média aritmética das seguintes atribuições: 

a) 01 autoavaliação  (2,5 pts)  

b) 02 Fóruns avaliativos (1,25pts cada)  

c) 01 trabalho em grupo (2,5 pontos)  

d) 01 proposta de um plano de aula (2,5 pts) 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CANDAU, Vera Maria. A didática e a formação de educadores: da exaltação à negação: a busca da 

relevância. In: A didática em questão. Petrópolis: Rio de Janeiro: Vozes, 2012. 

LIBÂNEO, J. C. Tendências pedagógicas na prática escolar. In: LIBÂNEO, J. C. Democratização da escola 

pública: a pedagogia crítico-social dos conteúdos. SP: Loyola, 1992.  

LUCKESI, Cipriano Carlos. O papel da didática na formação do educador. 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre: imagens e auto-imagens. RJ: Vozes, 2000. 

MEIRIEU, Philippe. Aprender...Sim, Mas Como? Porto Alegre: Artmed, 1998. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. SP: Paz e Terra, 1997.  

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus Professor, Adeus Professora? novas exigências educacionais e profissão 

docente. São Paulo: Cortez, 2000. 
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Docente Responsável 

Aprovado pelo Colegiado em           /     /      . 

_____________________________________ 

Coordenador do Curso 

 


