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EMENTA

A didática como interseção entre o ensino e a 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

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1: Discussões sobre Didática: da contemporaneidade à sua constituição Histórica.

 A Didática hoje



 Correntes pedagógicas: tradicional, renovada, tecnicista, libertadora e crítico-social.
Unidade 2: A didática na formação do educador

 Educação, Pedagogia e Didática: conceitos básicos

 A didática na prática docente
Unidade 3: O processo de ensino-aprendizagem e seus componentes operacionais.

 Relação professor-aluno / Planejamento educacional / Métodos de ensino / Ambientes
de aprendizagem e recursos instrucionais / Avaliação da aprendizagem

Unidade 4: As diferentes didáticas presentes na sala de aula
 Atividade prática: 1) observação da didática docente em diferentes níveis de ensino:

anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA. 2) Construção de
proposta de planejamento (aula, unidade, curso) a partir das observações realizadas.

METODOLOGIA DE ENSINO

a) Aulas expositivas/dialogadas. b) Pesquisas orientadas. c) Atividades em grupos. d) Análise e
discussão de textos/filmes. e) Atividades práticas sobre a realidade escolar. f) Seminários.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação envolverá o desempenho global do estudante, especialmente: presença
participativa nas aulas, compromisso com o cronograma de atividades, produção de
seminários, escrita fundamentada em referências teóricas, clareza, estruturação linguística e
nível de apresentação adequados a trabalhos acadêmicos. De acordo com o Regimento Geral
da UFSJ, será aprovado na UC o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% e nota final
igual ou superior a 6,0, consideradas todas as avaliações previstas no PE.
Unidade 1: atividade em grupo: 20 pontos. Unidade 2: prova teórica: 20 pontos.

Unidade 3: prova teórica: 20 pontos. Unidade 4: seminário: 30 pontos

Auto-avaliação ou avaliação coletiva: 10 pontos

Avaliações substitutivas: Será possível a realização de provas substitutivas em todas as
avaliações propostas, considerando no máximo 80% do valor total da avaliação, caso não haja
justificativas a serem apresentadas.
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