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  EMENTA:  
O objetivo de estudo da Didática é o processo de ensino-aprendizagem no seu conjunto, isto é, 
a atividade do professor e dos alunos visando o desenvolvimento das capacidades cognitivas e 
operativas, mediante a assimilação consciente e ativa de conhecimentos e habilidades. O 
trabalho docente ocupa-se da educação e do ensino como elementos do processo pedagógico 
escolar, efetivando a mediação de objetivos, conteúdos e métodos em função da aprendizagem 
dos alunos. A medida que o processo de ensino é manifestação peculiar da prática educativa 
que se desenvolve sob condições materiais e sociais concretas de determinada sociedade 
(conteúdos, professor e aluno), somente podem ser descritos e explicados em função de 
objetivos sociopolíticos e de condições concretas. A Didática não investiga, assim, apenas 
objetivos, conteúdos e métodos, a relação ensino-aprendizagem, mas também fatores materiais 
e sociais, seus reais condicionantes, 
 
 OBJETIVOS: 
2.1. Compreender as situações didáticas, no contexto histórico e social. 
2.2. Identificação da unidade objetivos-conteúdos-métodos enquanto tarefa docente. 
2.3. Compreensão dos procedimentos e formas de organização da aprendizagem, face as 
situações concretas da sala de aula. 
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
Afim de desenvolver esta metodologia de aula serão abordados os seguintes conteúdos 
programáticos, cujos números dos itens correspondem aos temas que serão apresentados 
pelos alunos em aula com o mesmo conteúdo: 
 
1 - prática educativa, pedagogia e didática 
2 - didática e democratização do ensino 
3 - didática: teoria da democratização do ensino 
4 - o processo de ensino na escola 
5 - o processo de ensino e o estudo ativo 
6 - os conteúdos e os objetivos do ensino 
7 - os métodos de ensino 
8 - a aula como forma de organização do ensino 
9 - a avaliação escolar 



 
10 - o planejamento escolar 
11 - a relação professor aluno na sala de aula 
12 - a disciplina em classe - bulling 

 
ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO: 
a) - aulas expositivas 
b) - debates 
c) - pesquisa sobre os temas do conteúdo programático 
d) - acompanhamento aos grupos na produção das apresentações 
e) - apresentação dos temas por parte dos alunos 
f) - elaboração de textos em sala de aula como processo avaliativo 
Afim de desenvolver esta metodologia de aula serão abordados os seguintes conteúdos 
programáticos, cujos números dos itens correspondem aos temas que serão apresentados 
pelos alunos em aula com o mesmo conteúdo. 

 
AVALIAÇÃO: 

Serão realizadas duas formas de avaliação, cada uma delas com o mesmo peso, sendo obtido 

a nota final por média simples: 

1 - elaboração e entrega, em dois momentos de aula, de um Plano de Aula e de um Programa 

de Disciplina, elaborado individualmente, por escrito. 

2 - avaliação em grupo envolvendo apresentação de um dos temas do conteúdo programático, 

escolhido previamente, no início do semestre. 
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