
 

 

 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA 

EDUCAÇÃO 

Resolução 04/CD de 05/11/1982 

Reconhecimento: Portaria 519/MEC de 

13/10/1987 

PLANO DE ENSINO 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

CURSO: Pedagogia                          DISCIPLINA: DIDÁTICA 

CARGA HORÁRIA: 80h/a              PERÍODO: 3° 

TURMA:  2019.1                              SEMESTRE LETIVO: 2020.1 

Docente: Rosângela de Fátima Cavalcante França  

Número de discentes que irão cursar (ERE):  

Carga horária já ministrada: 4 horas. 

Carga horária restante para ERE: 76 horas. 

EMENTA 

A Didática numa perspectiva histórica; As teorias pedagógicas e à sua importância para a 

formação do educador; O panorama atual da Didática no contexto do pensamento crítico em 

Educação; A prática docente a partir dos componentes didáticos e sua aplicabilidade no 

cotidiano da escola. Elementos teórico-metodológicos na área da Didática; Técnicas e 

Tecnologias de ensino e aprendizagem; Planejamento escolar, Projeto Político Pedagógico, 

Currículo e Avaliação. 

OBJETIVOS 

Esta disciplina pretende possibilitar aos alunos e às alunas: refletir sobre o papel sócio- político 

da educação escolar, da didática e do ensino nas suas múltiplas relações; caracterizar o processo 

ensino/aprendizagem a partir da prática escolar e as teorias a elas subjacentes tendo como 

referência visitas in loco; orientar o trabalho no sentido de uma articulação entre a generalidade 

das questões abordadas na didática e a especificidade das tarefas pedagógicas onde se 

entrelaçam a reflexão e a significação, as concepções e as ações proporcionando um saber/fazer 

crítico; elaborar uma proposta de plano de ensino a partir da realidade vivenciada e de conceitos 

teórico-práticos adquiridos. 

CONTEÚDOS 

• Estudo sobre a Prática Educativa, Pedagogia e Didática; 

• O papel da Didática como elemento articulador entre a Pedagogia e a Prática Docente; 

• O Projeto Político Pedagógico da escola na perspectiva de uma construção coletiva; 

• Planejamento Participativo na Escola; 

• Estudo sobre as Fases do Planejamento de Ensino; 

• Compreensão e o Relacionamento existente entre as partes do Planejamento de Ensino; 

• Estudo sobre os componentes básicos de um Plano (Objetivos, Conteúdos, Procedimentos de 

Ensino, Recursos de Ensino, Avaliação do Ensino-Aprendizagem; 

• Organização do trabalho pedagógico por sequências didáticas. 

• Projetos didáticos: 

• Planejamento de Aulas; 

• Desenvolvimento de aulas de demonstração; 



METODOLOGIA 

Em função da suspensão do calendário acadêmico e de seu retorno autorizado de forma remota 

pela Resolução 254 de 09 de setembro de 2020, a disciplina  Didática será ofertada no formato 

de Ensino Remoto Emergencial (ERE), por meio de Atividade Remota Emergencial (ARE) 

síncronas e assíncronas. 

A disciplina será desenvolvida por meio da utilização dos seguintes procedimentos, recursos 

e atividades didáticas: 

 

1)  24 horas - Atividade Remota Emergencial (ARE) com atividades síncronas realizadas 

por meio do Google Meet. 

 

     A carga horária e as atividades serão distribuídas da seguinte forma: 

 

a) 10 horas - aulas por meio de exposição oral dialogada, com apresentação de slides, de 

forma coletiva, em que todos/as os/as discentes matriculados deverão acessar uma sala 

virtual, em tempo real, a partir de link de acesso a ser disponibilizado pela docente da 

disciplina; 

b) 14 horas – Socialização para a turma de estudos realizados individualmente ou em 

grupos pelos discentes, para problematizações, análises e apresentação de novas 

informações. As apresentações deverão ser realizadas com apoio de slides. 

 

2) 52 horas - Atividade Remota Emergencial (ARE) com atividades assíncronas: as 

atividades assíncronas serão por meio dos estudos orientados de textos e realização de 

atividades práticas. 

 

Os materiais bibliográficos para estudo serão disponibilizados no SIGAA e encaminhados 

com antecedência, via e-mail dos discentes. 

Para a comunicação entre discentes e docentes, incluindo o envio e disponibilização de 

materiais bibliográficos e atividades para estudos, serão utilizados e-mails e Whatsapp da turma. 

AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados nos seguintes aspectos: 

 

• Quanto à frequência: frequência em no mínimo de 75% das atividades remotas síncronas e do 

cumprimento de no mínimo 75% horas assíncronas por meio da realização de estudos e 

atividades; 

• Quanto ao desempenho: 

      - Domínio cognitivo: relacionado às atividades de pesquisa, produção escrita e planejamento 

de modo individual e apresentação de trabalhos de grupo. 

 

Obs.: Não há avaliação repositiva para provas, trabalhos e atividades não realizados, assim 

como não há avaliação repositiva para faltas. 
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Profa. Dra. Rosângela de Fátima Cavalcante França 

Ministrante da Disciplina 


