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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
  CURSO PRÁTICA PEDAGÓGICA 1  
  PROFESSOR (A)   MARIA AUGUSTA LOPES DA SILVA    ANO  2018.2 

 

Código 
Turma 
2018.2 

Disciplina 
Carga Horária 

Semanal
¹ 

Total² 

EDU002 LICENCIATURA PRÁTICA PEDAGÓGICA 1 3 45 
¹Número de aulas semanais; ² Total de horas (relógio) da Disciplina; 3  15h teórica e 30h Prática 
 

Ementa 

Conceito de educação; Tendências para a educação no século XXI; Função social do 
educador; Sala de aula: que espaço é este?; A sala de aula como espaço educacional; 
Técnicas de ensino com uso de recursos audiovisuais. 

Objetivos 

 Discutir numa perspectiva crescente os principais conceitos de educação a partir das 
diferentes realidades sociais nas composições das salas de aula contemporânea; 

 Identificar as diferentes tendências que englobam as novas realidades da educação no 
século XXI com ênfase para atuação em química; 

 Trabalhar a partir da convivência com as diferentes escolas no município de Floresta as 
tendências educacionais do século XXI; 

 Avaliar as diferentes funções do educador na escola contemporânea; 

 Debater como tem se organizado as salas de aula: que espaço é este? Bem como as 
principais influencias na formação social do educador contemporâneo; 

 Promover atividades que permitam uma interação entre professor e aluno na sala de aula 
como espaço educacional; 

 Incentivar o uso de técnicas de ensino com o uso de recursos audiovisuais. 

Conteúdo Programático 

 

1a Unidade: Conceito de educação 

1.1. Tendências para a educação no século XXI; 

1.2. Função social do educador; 

1.3 Sala de aula: que espaço é este? 

 

2a Unidade: A sala de aula como espaço educacional 

2.1. A sala de aula na contemporaneidade;  

2.2 Técnicas de ensino com uso de recursos audiovisuais. 

Metodologia 

 

Aulas expositivas e dialogadas com uso de livros e textos, organização e apresentação de 

seminários, atividades em sala de aula do ensino fundamental 2 e ensino médio, elaboração de 

diário de bordo e plano de aula, construção de diferentes atividades docentes com o uso da 

tecnologia para a performance da atuação do professor com ênfase no ensino de química. 
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Recursos Didáticos 

Quadro branco, livros, visita a biblioteca do campus, notebook, e projetor multimídia 

Instrumentos e critérios de avaliação 

Avaliações escritas, seminários, plano de aula, a participação ativa dos discentes no decorrer das 
aulas expositivas, nas reuniões de organização das atividades como seminário a efetiva 
participação na construção de atividade em sala de aula para posterior construção de diário de 
bordo. Nos seminários será considerado como avaliação: exposição do conteúdo, inclusão dos 
autores definidos como base, postura, coerência nos relatórios apresentados e no conteúdo 
apresentado e nas atividades avaliativas. 

Bibliografia Básica 

TAPIA, Jesús Alonso; FITA, Enrique Caturla. A motivação em sala de aula: o 

que é, como se faz. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2010.  

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. 26 ed. São Paulo: Brasiliense, 

2007. (Coleção primeiros passos).  

MORIN. Edgar. Sete saberes necessários a educação do futuro. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

PARRA, Nélio; PARRA, Ivone Corrêa da. Técnicas audiovisuais de educação. 

São Paulo: Pioneira, 1985. 

PERRENOUD, Philippe. A prática reflexiva no ofício do professor: 

profissionalização e razão pedagógica. Porto Alegre: Artmed, 2002.  

SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. Apresentação. In: FONTANA, Roseli C. 

Mediação Pedagógica na Sala de Aula. Campinas, São Paulo: Autores 

Associados, 1996 

Bibliografia Complementar 

ALVES, Rubem. A escola com que sempre sonhei: sem imaginar que pudesse existir. 

Campinas, SP: Papirus, 2011.  

CECCON, Claudius. A vida na escola e a escola na vida. 23ª ed., Petrópolis: Editora 

Vozes Ltda em co-edição com IDAC, 2010.  

FERREIRA, Oscar Manuel de Castro; SILVA JÚNIOR, Plínio Dias. Recursos 

audiovisuais no processo ensino-aprendizagem. São Paulo: EPU, 1986. 
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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
  CURSO PRÁTICA PEDAGÓGICA 3 
  PROFESSOR (A)   MARIA AUGUSTA LOPES DA SILVA    ANO  2018.2 

 

Código 
Turma 
2016.2 
2017.1 

Disciplina 
Carga Horária 

Semanal
¹ 

Total² 

EDU006 LICENCIATURA PRÁTICA PEDAGÓGICA 3 3 45 
¹Número de aulas semanais; ² Total de horas (relógio) da Disciplina; 3  15h teórica e 30h Prática 
 

Ementa 

A Escola e a formação dos educadores – novos paradigmas e práticas; O 
Desenvolvimento de Competências no educador – Sujeito de Transformação da 
Realidade Pedagógica; Os projetos educacionais na Prática Pedagógica. 

Objetivos 

 Apresentar a escola e a formação os educadores com base nos novos 
paradigmas e práticas; 

 Analisar o desenvolvimento de competências no educador; 

 Debater sobre o sujeito e suas transformações dentro da realidade pedagógica 
esperada pelo sistema de ensino; 

 Definir o que são projetos educacionais, para que serve e como utiliza-lo no 
contexto escolar atual; 

 Promover a construção de projetos educacionais para o trabalho no exercício da 
prática pedagógica para a formação docente. 

Conteúdo Programático 

 

1a Unidade: A Escola e a formação dos educadores 

1. Novos paradigmas; 

2. A formação dos educandos e a prática escolar.  

 

2a Unidade: O Desenvolvimento de Competências no educador 

2.1. Sujeito de Transformação da Realidade Pedagógica; 

2.2. Projetos; 

2.3. Os projetos educacionais na Prática Pedagógica. 

 

Metodologia 

 

Aulas expositivas e dialogadas com uso de livros e textos, organização e apresentação de 

seminários, atividades interdisciplinares em sala de aula, elaboração de diferentes tipos de 

projetos, apresentar como este tipo de estudo ajuda na organização da formação docente nas 

escolas contemporâneas, estimulação de trabalho conjunto da prática escolar com outras áreas 

do conhecimento do curso de química. 
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Recursos Didáticos 

Quadro branco, livros, visita a biblioteca do campus, notebook, e projetor multimídia, atividade 
de campo com exercício prático de exposição de aula. 

Instrumentos e critérios de avaliação 

Avaliações escritas, seminários, plano de aula, a participação ativa dos discentes no decorrer das 
aulas expositivas, organização das atividades como seminário a efetiva participação na 
construção de atividade em sala de aula. Nos seminários será considerado como avaliação: 
exposição do conteúdo, inclusão dos autores definidos como base, postura, coerência nos 
relatórios apresentados e no conteúdo apresentado e nas atividades avaliativas, atividades que 
envolvam a maior participação dos envolvidos. 

Bibliografia Básica 

1. FAZENDA, Ivani Catarina Arante. et all. A prática de ensino e o estágio 

supervisionado. 10 ed. Campinas: Papirus, 2012.  

2. PEY, Maria Oly. A Escola e o Discurso Pedagógico. São Paulo: Editora Cortez, 

1988.  

3. PIMENTA, Selma Garrido, LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e docência. 6 ed. 

São Paulo: Cortez, 2010. 

Bibliografia Complementar 

1. PADILHA, Anna Maria Lunardi. Práticas pedagógicas na educação especial. 4ª 

Edição São Paulo: Autores Associados, 2008. 

2. SILVA, Tomaz Tadeu da. Alienígenas na Sala de Aula: Uma Introdução aos Estudos 

Culturais em Educação. Petrópolis: Vozes, 1995. 
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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
  CURSO PRÁTICA PEDAGÓGICA 4 
  PROFESSOR (A)   MARIA AUGUSTA LOPES DA SILVA    ANO  2018.2 

 

Código 
Turma 
2016.2 
2017.1 

Disciplina 
Carga Horária 

Semanal
¹ 

Total² 

EDU009 LICENCIATURA PRÁTICA PEDAGÓGICA 4 3 45 
¹Número de aulas semanais; ² Total de horas (relógio) da Disciplina; 3  15h teórica e 30h Prática 
 

Ementa 

Integração das tecnologias e mídias na educação: conceito de tecnologia e mídias; 
novas terminologias: multimídia, hipertexto, telemática, hipermídia; tecnologias da 
informação e comunicação; tecnologias audiovisuais: TV e vídeo; ferramentas de 
interação e comunicação síncronas e assíncronas. O processo de ensino e 
aprendizagem com o uso das tecnologias. 

Objetivos 

 Trabalhar com recursos de mídias, em especial aqueles que proporcionem 
atividades que envolvam a microinformática, os quais representem um panorama 
de recursos que podem ser utilizados para a escolarização de alunos com as 
mais variadas e utilização na licenciatura em química; 

 Aplicar atividades que permitam a compreensão de conceitos e uso de 
tecnologias para a informação e comunicação na prática pedagógica 
gradativamente na escola e, consequentemente, fora das salas de aula nos 
conteúdos de química; 

 Reconhecer as diferentes formas de inclusão de mídia na educação 
contemporânea, dentro e fora das escolas, na vida cotidiana dos estudantes e 
sociedade; 

 Elaborar seminários interdisciplinar com alunos do curso de GTI para o trabalho 
com mídias, hipertextos, telemática, hipermídia, tecnologias da informação e 
audiovisuais; 

 Construir uma atividade de consulta pública que permita o uso em EAD das 
ferramentas síncronas e assíncronas na licenciatura de química; 

 Disseminar informações que permitam a compreensão do uso de tecnologias no 
processo de ensino aprendizagem de química.  

Conteúdo Programático 

1a Unidade: Integração das tecnologias e mídias na educação 

1.1 Conceito de tecnologia e mídias; 

1.2 Conceito de tecnologia e mídias; 

1.3 Novas terminologias: multimídia, hipertexto, telemática, hipermídia; tecnologias da 

informação e comunicação.  

 

2a Unidade: Tecnologias audiovisuais 

2.1. TV e vídeo; 
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2.2. Ferramentas de interação e comunicação síncronas e assíncronas; 

2.3. O processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias. 

Metodologia 

 

Aulas expositivas e dialogadas com uso de livros e textos, computadores, celulares para 

organização e apresentação de seminários, atividades interdisciplinares em sala de aula, 

elaboração de diferentes atividades que permitam a organização do trabalho com tecnologias, 

apresentar como este tipo de estudo ajuda na organização da formação docente nas escolas 

contemporâneas, estimulação de trabalho conjunto da prática escolar com outras áreas do 

conhecimento do curso de química e informática. 

Recursos Didáticos 

Quadro branco, livros, visita a biblioteca do campus, notebook, e projetor multimídia, atividade 
de campo com exercício prático de exposição de aula. 

Instrumentos e critérios de avaliação 

Avaliações escritas, seminários, a participação ativa dos discentes no decorrer das aulas 
expositivas, organização das atividades como seminário a efetiva participação na construção de 
atividade em sala de aula. Envolvimento dos alunos e professores do curso de GTI, criação de 
uma plataforma em conjunto para consulta pública das tecnologias na educação. 

Bibliografia Básica 

ALMEIDA, MARIA ELIZABETH BIANCONCINI; MORAN, JOSÉ MANUEL. Interação 

das Tecnologias na Educação. In Salto para o futuro. Brasília: Posigraf, 2005. 

BRITO, GLAUCIA DA SILVA; PURIFICAÇÃO, IVONÉLIA DA. Educação e novas 

tecnologias. Curitiba: Editora Ibpex, 2007. 

 KENSKI, VANI MOREIRA. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 3a 

ed.  Campinas: Papirus, 2007. 

Bibliografia Complementar 

DEMO, PEDRO. O porvir: desafios das linguagens do século XX. Curitiba: Editora 

Ibpex, 2007. 

 

 
 


