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EXAMES DE COMPROVAÇÃO DE CONHECIMENTOS
DISCIPLINA

CÓDIGO

DIDATICA DE LICENCIATURA

MTE101

I – EMENTA: Processo de Ensino: abordagens, fundamentos e componentes operacionais. Relação
professor-aluno-conhecimento. Organização e Procedimentos de ensino. Planejamento de ensino e
avaliação.
III. OBJETIVOS
1. refletir sobre as diferentes concepções do processo ensino aprendizagem que têm norteado o
trabalho dos educadores no Brasil;
2. discutir os pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam as diferentes propostas de
ensino aprendizagem;
3. analisar os elementos do processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a elaboração de
uma proposta alternativa de ensino;
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Didática e formação de professores para a educação básica
2. Didática e o processo de ensino aprendizagem: concepções
3. Finalidades da educação e objetivos de ensino
4. Organização do processo de ensino aprendizagem
Relação teoria e prática pedagógica
Relação conhecimento, métodos e recursos tecnológicos
Relação professor- aluno e conhecimento
5. Planejamento de ensino e avaliação de aprendizagem
6. Sala de aula: espaço de mediação sócio-cultural, produção e apropriação do conhecimento
IV - PROPOSTA METODOLÓGICA:
1. Os temas serão trabalhados em momentos intercomplementares, conforme as necessidades que
emerge do grupo, em cada turma.
2. Esses momentos se caracterização entre outras possibilidades por:
Pesquisa individual
Leitura e estudo individual dos textos,
Seminarios;
Discussão geral, envolvendo toda a turma, para coletivizar as reflexões
Trabalhos em grupos
V – AVALIAÇÃO:
A avaliação ocorrerá durante todo o desenrolar do curso mediante a elaboração de leituras, pesquisas
dirigidas, trabalhos e provas individuais e em grupos, além da presença e participação nas aulas.
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