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                                                                      TERCEIRA  FASE 

 
DISCIPLINA : Didática Geral 

                         Código: 3DIGE 
                      Carga Horária: 54 h/a  (créditos - 03) 
 

I.            EMENTA: 
 
História da didática e tendências pedagógicas na prática escolar. 
Competências do educador. O planejamento de Ensino e seus 
componentes. 
 

II. OBJETIVO GERAL 
 

Refletir sobre o papel sociopolítico da educação e da escola e suas 
múltiplas relações, analisando as principais concepções referentes à 
educação e a formação de educador para compreender os elementos, que 
constituem a organização do processo de ensino aprendizagem: 
planejamento, ensino, avaliação, seus significados e práticas 

 

III.        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• relacionar períodos históricos da nação brasileira com medidas 
educacionais            pontuais de cada época. 

• valorizar os procedimentos didáticos para o bom desempenho da função 
de educador 

• relacionar e adequar  os componentes didáticos para o bom 
desempenho no processo de ensino-aprendizagem. 

 

IV.        CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – Didática: concepções e contextos históricos 
 
• Contexto histórico em que surgiu e se desenvolveu a didática. 
• Didática: conceito, objeto e conteúdo 
• Relação com a : psicologia, sociologia, antropologia, a política, etc.. 
• Concepções da Didática nas tendências pedagógicas. Pressupostos 

didáticos e epistemológicos. 
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• Os processos de ensino/ aprendizagem do ensino fundamental segundo 
os PCNs. Fundamentos epistemológicos e didáticos. 

 
UNIDADE I – A didática  nos diversos contextos históricos, educação 

brasileira 
 
• Função social e política da escola. Escola, adolescência e juventude. 

Escola e família. 
• O Projeto Político Pedagógico e o contexto educacional.  
     A escola hoje. 
• O processo de ensino e suas relações com as abordagens teórico-    

metodológicas. 
• A diversidade na sala de aula. 

 
UNIDADE II 

 
• Planejamento de ensino. 
• As categorias da didática segundo os PCNs. 
• Objetivos/conteúdos: suas relações. 
• Significado e formalização dos objetivos. 
• Os conteúdos escolares.  
• Tipologias. 
• Seleção e organização dos conteúdos de 
• ensino: critérios.  
• Os temas transversais 

 
UNIDADE III 
 
• Métodos: enfoque teórico e metodológico. 
• Aprendizagem significativa. 
• Aula expositiva.  
• Trabalho em grupo. Estudo dirigido. 
• Métodos de projetos. 
• O método de solução de problemas. 
• O método e a questão da criatividade dos adolescentes. 
• Procedimentos de ensino e recursos didáticos. 
• As novas tecnologias das comunicações e da informação e o ensino 
 

 
UNIDADE IV 
 
A avaliação 
 
Avaliação do processo de ensino / aprendizagem; finalidades e tipos de 
avaliação. 
 

 
V.            METODOLOGIA ADOTADA 
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• Aulas expositivas/dialogadas 
• Trabalhos e exercícios em grupos 
• Aulas práticas ( quando necessárias) 
• Atendimento individualizado 
 

VI.           AVALIAÇÃO 

 

ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO  

Trabalhos/exercícios em 
grupo 

Coerência e aprofundamento do 
conteúdo. Apresentação oral. Entrega do 
trabalho nas normas da instituição 

2 

Aulas/exercícios práticos Freqüência, iniciativa, participação. 
Pontualidade no cumprimento das tarefas 

3 

Avaliação escrita - 
PROVA 

Acerto das questões 3 

Participação no 
desenvolvimento da 
disciplina 

Freqüência, participação, pontualidade 
na entrega das tarefas 

2 
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IX.      OBSERVAÇÕES 

Programa aprovado pelo Departamento Em:____/___/___ 

Chefe de Departamento:____________________________________ 
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