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CÓDIGO:
FACED31501

COMPONENTE	  CURRICULAR:
Didá ca	  Geral

UNIDADE	  ACADÊMICA	  OFERTANTE:
Faculdade	  de	  Educação

SIGLA:
FACED

CH	  TOTAL	  TEÓRICA:
60	  horas

CH	  TOTAL	  PRÁTICA:
0	  horas

CH	  TOTAL:
60	  horas

	  

1. OBJETIVOS

Refletir sobre o papel sócio-político da educação e da didática em suas múltiplas relações com a escola
e para além dela.

Analisar as principais concepções referentes à educação e a formação do/a educador/a na sociedade
contemporânea em diferentes espaços educativos.

Compreender os elementos que constituem a organização do trabalho pedagógico: planejamento,
avaliação, seus significados e práticas.

	  

2. EMENTA

Educação,	  Didá ca	  e	  Formação	  docente.	  Teorias	  Pedagógicas:	  desafios	  do	  processo	  ensino-‐aprendizagem

na	  sociedade	  contemporânea	  em	  diferentes	  espaços	  educa vos.	  Organização	  do	  trabalho	  pedagógico	  no

processo	  de	  planejamento	  e	  avaliação.

	  

3. PROGRAMA

Unidade 1: Educação e didática: as diferentes perspectivas de análise sobre a escola, o ensino e a
aprendizagem.

1.1. As diferentes concepções de educação, didática e suas implicações na formação e atuação docente.

1.2. O papel da escola na atualidade.

Unidade 2: Teorias Pedagógicas: desafios do processo ensino-aprendizagem na sociedade
contemporânea em diferentes espaços educativos.

2.1. Pressupostos teóricos, históricos, filosóficos e sociais da educação, da didática e da escola.

2.2. O processo de ensinar e aprender em diferentes contextos formativos/educativos

Unidade 3: Organização do trabalho pedagógico no processo de planejamento e avaliação.

3.1. A ação docente no processo de ensino-aprendizagem e em diferentes espaços educativos.
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3.2. Planejamento no processo de ensino-aprendizagem: limitações e possibilidades.

Avaliação no processo de ensino–aprendizagem: concepções e métodos.
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Documento	  assinado	  eletronicamente	  por	  Paulo	  Ma os	  Angerami,	  Coordenador(a),	  em	  08/10/2018,

às	  10:25,	  conforme	  horário	  oficial	  de	  Brasília,	  com	  fundamento	  no	  art.	  6º,	  §	  1º,	  do	  Decreto	  nº	  8.539,

de	  8	  de	  outubro	  de	  2015.

Documento	  assinado	  eletronicamente	  por	  Geovana	  Ferreira	  Melo,	  Diretor(a),	  em	  18/10/2018,	  às
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10:57,	  conforme	  horário	  oficial	  de	  Brasília,	  com	  fundamento	  no	  art.	  6º,	  §	  1º,	  do	  Decreto	  nº	  8.539,	  de

8	  de	  outubro	  de	  2015.

A	  auten cidade	  deste	  documento	  pode	  ser	  conferida	  no	  site

h ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	  informando	  o	  código	  verificador	  0771678	  e
o	  código	  CRC	  D2836352.
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