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PLANO DE ENSINO 
 

IDENTIFICAÇÃO EMENTA 

CURSO: Licenciatura em Matemática Conceito histórico da Didática e as diferentes 
tendências pedagógicas e suas implicações no 
processo de ensino-aprendizagem; Relações 
fundamentais do processo de ensino e 
aprendizagem. O planejamento da ação didática. 
Avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 
 

CHEFE DE DEPARTAMENTO: Lenilson 
Sergio Candido 

COMPONENTE 
CURRICULAR: Didática 
Geral 

CÓDIGO: 
DEJ30103 

PROFESSOR: Eliana Alves Pereira Leite 

ANO: 2018 SEMESTRE: 1 

TURMA: 4º período 
CRÉDITOS: 
02 

CARGA HORÁRIA: 40 h 
 

OBJETIVOS 
 

Compreender o objeto de estudo da Didática para possibilitar o embasamento teórico-prático 
das ações em sala de aula; Situar o papel e o trabalho do professor no cotidiano escolar; 
Compreender os elementos que constituem a organização do processo de ensino-
aprendizagem: planejamento, ensino, avaliação, seus significados e práticas; Propiciar uma 
reflexão sobre o papel sociopolítico da educação, da escola e do professor e suas múltiplas 
relações; Refletir criticamente o fazer do educador, tendo em vista a construção de uma 
prática educativa comprometida com um projeto de transformação social. 

 

METODOLOGIA 
 

O componente curricular será ministrado por meio de aulas expositivas e dialogadas, 
utilizando-se data show, vídeos, quadro branco e pincel. Serão propiciados aos acadêmicos 
apresentação de seminário, diferentes tipos de atividades teóricas e práticas e ainda algumas 
dinâmicas envolvendo os conteúdos que serão abordados no componente curricular. Além 
disso, os acadêmicos deverão elaborar um plano de aula e ministrá-la em uma escola pública 
(atividade conjunta com o componente curricular Prática do Ensino Fundamental), sendo que 
após a execução da aula deverá ser elaborada uma narrativa evidenciando as ações e 
reflexões da referida atividade.  

 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

Unidade I – A didática como teoria do ensinar e aprender: conceitos e implicações na 
educação 

 História e concepção de Didática 
 Tendências pedagógicas e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem 
 A Didática e a formação do profissional da educação 
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Unidade II – Relações fundamentais do processo de ensino-aprendizagem 
 A Sala de Aula: espaço de construção e mobilização de saberes. 
 A seleção e organização dos conteúdos curriculares 
 A interação professor-aluno 
 A noção de contrato pedagógico e situações pedagógicas 
 A questão da disciplina na sala de aula 
 Estratégias e métodos de ensino: as diferentes técnicas de ensino 

 
Unidade III -  O planejamento da ação didática 

 Compreendendo acerca da distinção entre planejar e planejamento 
 Os diferentes tipos de planejamento na área educacional 
 Os diferentes tipos de planejamento didático ou de ensino 
 A importância do estabelecimento de objetivos para a ação pedagógica 
 Os elementos que devem constar no plano de aula (Público, objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos, avaliação e bibliografia) 
 A função do planejamento das atividades didáticas 

 
Unidade IV – Avaliação do processo de ensino-aprendizagem 

 O conceito da avaliação da aprendizagem e as concepções pedagógicas 
 O que é avaliar? 
 Distinguindo a diferença entre testar, medir e avaliar 
 Funções da avaliação no âmbito da sala de aula 
 Relação funcional entre objetivos e avaliação 
 Planejamento e avaliação no processo de ensino: modalidades, níveis, limitações e 

possibilidades 
 Técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem 

 

AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação dar-se-á por meio de instrumentos quantitativo e qualitativos, obedecendo os 
seguintes critérios: Participação e desenvolvimento das atividades e dinâmicas propostas no 
componente curricular; Apresentação de seminário - apresentação oral de trabalho em grupo; 
Elaboração de narrativa sobre a aula prática ministrada na escola; Prova escrita individual, 
presencial e obrigatória. 
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