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EMENTA

Conceito de Educomunicação: características, potencialidades e rupturas. Meios de comunicação:
conceito e especificidades enquanto recurso didático. Utilização das mídias para o desenvolvimento
do dialogismo, do protagonismo infanto-juvenil, da criatividade e de um ambiente
colaborativo/participativo em sala de aula.

OBJETIVOS

- Conceituar educomunicação e ecossistema comunicativo;
- Compreender a importância dos conceitos de educomunicação e ecossistema comunicativo na
formação de professores;
- Identificar práticas educomunicativas dentre as experiências desenvolvidas em sala de aula;
- Desenvolver/criar práticas educomunicativas a partir dos recursos oferecidos em seu contexto de
atuação profissional;
- Discutir/avaliar experiências educomunicativas aplicadas em sala de aula;
- Analisar a potencialidade dos recursos didáticos/midiáticos em oferta em relação à sua adequação
ao ambiente em que serão aplicados;
- Elaborar planos de ensino fundamentados na Educomunicação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE I – Fundamentos conceituais
Conceito de Educomunicação (princípios básicos)
Precursores do campo e suas experiências educomunicativas

UNIDADE II – Observação/Identificação de práticas educomunicativas
Apresentação de práticas/vivências educomunicativas – exemplos

UNIDADE III – Elaboração de um plano educomunicativo
Construção de um plano de ensino fundamentado na educomunicação para aplicação em sala de
aula no ensino médio.



METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas, seminários, trabalhos em grupo, estudos dirigidos, leituras, fóruns de
discussão.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

(i) especificação de ao menos três atividades avaliativas

(ii) o peso de cada uma das atividades avaliativas

(iii) o peso das atividades avaliativas não pode ultrapassar 40 pontos

Avaliação 1 – Produção de texto (30 pontos)

Critérios de avaliação: criatividade, argumentação científica, organização textual diante dos objetivos
propostos

Avaliação 2 – Identificação de práticas educomunicativas em ambientes formais de ensino-
aprendizagem (30 pontos) com justificativa

Critérios de avaliação: capacidade de observação; percepção analĺitica; identificação de detalhes;

Avaliação 3 – Elaboração de um plano de ensino fundamentado na Educomunicação (40 pontos);

Critérios de avaliação: criatividade, articulação teoria e prática, organização textual diante dos
objetivos propostos

(iv) previsão de data para a prova em segunda chamada; 10/12/2019

(v) previsão de avaliação ou avaliações substitutivas : 17/12/2019

(VI) os critérios definindo as condições para a realização das provas substitutivas.

Problemas de saúde, falecimento de familiares e ou limitações do horário de trabalho
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