
 
 

 

PLANO DE DISCIPLINA 
 

CURSO DISCIPLINA 

Licenciatura em Química Psicologia da Educação II 

 

C.H. C. H. SEMANAL TURMA ANO/EXERCÍCIO 

30 h 02 h/a N/832-17.1 2018.2 

 

EMENTA 

Desenvolvimento de atividades teóricas e práticas que possibilitem a articulação de aspectos 
interpessoais no contexto escolar, envolvendo as relações família-escola e professor-aluno. 

 

OBJETIVOS 

Geral 

Contribuir para que professores e professoras de Química em formação construam uma visada teórica 
crítica à naturalização ingênua dos processos de desenvolvimento e aprendizagem humanos, sentindo-
se compelidos, em consequência, ao desenvolvimento de uma prática pedagógica atenta aos 
compromissos ético-políticos da instituição escolar contemporânea, bem como de relações 
educacionais promotoras da atualização dialógica das possibilidades singulares, individuais e coletivas. 

Específico 

1. Provocar o reconhecimento das dimensões de normatização, moralização e dominação nas quais 
se determinam os conhecimentos científicos sobre o desenvolvimento humano ao longo do tempo; 

2. Demonstrar as peculiaridades brasileiras da produção social das fases/etapas de tal 
desenvolvimento (infância, adolescência, juventude, maturidade e senescência), enfatizando seus 
riscos, limites, possibilidades, coerências e incoerências ético-políticas; 

3. Problematizar, em suas dimensões ético-epistêmicas, as tendências das políticas públicas 
brasileiras, particularmente de educação e saúde, voltadas ao desenvolvimento humano; 

4. Evidenciar como a família nuclear, monogâmica e heterossexual se faz uma das mais emblemáticas 
invenções sociais do projeto cultural da Modernidade Europeia, profundamente comprometidas com 
o disciplinamento corporal que dá sustentação à biopolítica da vida social no Capitalismo. 

 

PROGRAMA 

1. A invenção social da infância, adolescência e família; 
2. A cognição e sua plasticidade biossocial; 
3. Dialógica, situações de aprendizagem e atualização de possibilidades. 

 

METODOLOGIA 

Docente: 
1. Pesquisa, escolha, organização, disponibilização e apresentação do programa de situações de 

aprendizagem e recursos referenciais relativos ao tema da disciplina; 
2. Provocação do reconhecimento coletivo dos conhecimentos prévios e das curiosidades relativas ao 

tema da disciplina; 
3. Estímulo e colaboração na construção, individual e coletiva, de respostas satisfatórias a tais 

curiosidades mediante a exploração dialogada dos recursos referencias, tendo como horizonte as 
práticas sociais, presente e futuras, do grupo; 

4. Planejamento, facilitação da validação coletiva e monitoramento da realização das situações e 
experimentos geradores das informações necessárias às avaliações (pessoais, coletivas, docentes 
e institucionais) dos processos de aprendizagem. 

 
Discente:  
1. Exploração, contínua e prévia às aulas, dos recursos referenciais sugeridos; 
2. Participação crítica nas aulas e nos Grupos de Trabalho, assim como na realização das atividades 

geradores de informações necessárias às avaliações; 
3. Reconhecimento, no contexto dos Grupos de Trabalho, de uma curiosidade relativa ao tema da 

disciplina; 
4. Desenvolvimento, no contexto dos Grupos de Trabalho, de resposta à curiosidade; 
5. Composição, no contexto dos Grupos de Trabalho, de Apresentação Eletrônica contendo: 



 
 

- Enunciação da curiosidade na forma de uma pergunta/problema; 
- Enunciação do respectivo comentário resolutivo; 

6. Revisão qualificante contínua da Apresentação Eletrônica ao longo da disciplina; 
7. Realização de um Ensaio Crítico individual relativo a cada um dos três tópicos do programa. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

• Diálogo, exposição teórica e recursos referenciais. 

• Bibliografia recomendada no Plano de Curso (disponível na biblioteca ou virtualmente). 

 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Natureza: 
1. Contínua e quanti-qualitativa; 
 
Instrumentos: 

1. Frequência às aulas: 0 - 1 ponto; 
2. Participação nas atividades: 0 - 1 ponto; 
3. Participação nas atividades internas do GT: 0 - 1 ponto; 
4. Participação das apresentações do GT: 0 - 3 pontos; 
5. Realização e entrega, nas datas estabelecidas, dos ensaios: 0 – 4 pontos. 
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