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Objetivos Gerais: 

• Refletir sobre o papel s6cio-politico da educa9ao e da escola e suas multiplas rela96es. 
• Analisar as principais concep90es referentes a educa9a0 e a forma9a0 do educador. 
• Compreender os elementos que constituem a organiza9ao do processo de ensino 

aprendizagem: planejamento, ensino, avalia9ao, seus significados e pniticas 

~--------------~~~---•·'. ________ ·_E_M_···_E_N_T_A_·------------~~ 
Concep96es de educa9ao e teorias pedag6gicas. A Didatica e seus fundamentos hist6ricos, 
filos6ficos e sociol6gicos e as implica96es no desenvolvimento do processo de ensino 
aprendizagem e na forma9ao do educador. Rela96es fundamentais do processo de ensino: 
suj eito/ o bj eto; teoria/pnl.tica; conteudo/forma; ensino/ aprendizagem; conhecimento/ conhecer; 
sucesso/fracasso; professor/aluno; aluno/aluno. Transmissao e Transposi9ao Didatica. 
Procedimentos, recursos, tecnicas de ensino. A valia9ao educacional e pnitica avaliativa no 
contexte do sistema e da educa9ao escolar. Formas de organiza9ao da pnitica educativa escolar 
e os desafios da realidade de nosso tempo para a atua9ao docente. Recursos didaticos, novas 
tecnologias e suas implica96es no ensino. 
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DESCRICA.O DO PROGRAMA l 
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Conteudo programatico: 

Unidade 1: Forma~ao e identidade do profissional da educa~ao 

1. 1. Desenvolvimento hist6rico da profissao docente 
1.2. Trajet6ria da formayao docente no Brasil eo debate contemporaneo 

Unidade 2: Educa~ao e didatica: as diferentes perspectivas de analise sobre a escola, o 
ensino e a aprendizagem. 

2.1 As diferentes concepyoes de conhecimento, educayao e didatica e suas implicay5es na 
formayao e atuayao docente. 

2.2 0 papel da escola na atualidade. 
2.3 Pressupostos te6ricos, hist6ricos, filos6ficos e sociais da didatica, da educayao, da escola. 

Unidade 3. 0 processo de ensino e aprendizagem e seus elementos. 

3 .1. A Sala de Aula: espayo de construyao e mobilizayao de saberes. 
3 .2. A ayao docente no processo de ensino e aprendizagem. 
3.3. Relayoes fundamentais do processo de ensmo: sujeito/objeto; teorialpratica; 
conteudo/forma; ensino/ aprendizagem; conhecimento/ conhecer; sucesso/fracasso; 
professor/aluno; aluno/aluno; transmissao e transposiyao Didatica. 
3.4. Planejamento e avaliayao no processo de ensino: modalidades, niveis, limitay5es e 
possibilidades 
3.5. Estrategias e metodos de ensino: as diferentes tecnicas de ensino 
3.6. A pratica docente frente as novas tecnologias aplicadas no campo da educayao: novas 
tecnologias e ambientes educativos 
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