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CURSOS 

DISCIPLINA 

LICENCIATURA EM 

QUÍMICA 

Prática de Ensino II 

 

C.H. C.H. SEMANAL SÉRIE ANO/EXERCÍCIO 

45 3 aulas Módulo II 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: 

Refletir sobre a importância das emoções e a dinâmica dos relacionamentos interpessoais no âmbito pessoal, 

familiar e escolar, estudando o universo das relações entre: professor-aluno, aluno-aluno, família- escola, 

compreendendo as concepções e temas contemporâneos envolvendo a afetividade. 

ESPECÍFICOS: 

1. Compreender a importância dos aspectos afetivos e cognitivos nas relações interpessoais e suas 

contribuições na cotidianidade escolar; 

2. Entender as emoções e seu papel no processo de ensino e de aprendizagem; 

3. Conhecer as peculiaridades envolvidas nas relações humanas interpessoais; 

4. Identificar dificuldades e desafios nas relações interpessoais entre escola, família e vida; 

5. Destacar o papel do relacionamento professor-aluno no processo ensino-aprendizagem; 

6. Analisar temas contemporâneos envolvendo a dimensão sócio-afetiva no contexto escolar. 

PROGRAMA 

 
1. A interação entre o cognitivo e o afetivo no processo ensino-aprendizagem 

• Importância da afetividade/Diferença entre Afetos/Emoções/Autoestima/Sentimentos/A 

afetividade e a prática pedagógica/ A cognição/A interação entre razão e emoção. 

2. A relação família-escola no processo educacional; 

• O papel social da família – aspectos históricos/ O papel social da escola/ A parceria família 

escola. 

3. As relações interpessoais no ambiente escolar 

• A importância dos relacionamentos professor- aluno, aluno-aluno e aluno-professor-família no 
processo de ensino aprendizagem. 

4. Temas contemporâneos envolvendo a dimensão sócio-afetiva 

• Bullying e cyberbullying nas escolas/Violência nas escolas/ Transtornos alimentares na 

adolescência/ Prevenção ao uso de drogas nas escolas/ Gravidez na adolescência. 
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METODOLOGIA 

Aulas expositivas e dialogadas com uso de recursos tecnológicos para embasamento teórico dos conteúdos. 

Leitura de textos para discussões e debates. Análise de filme. Pesquisa de campo relacionada aos temas 

contemporâneos propostos. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

- TV 

- Notebook 

- Textos e filmes: 

 

 
INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual e contínua observando os critérios de participação, interesse, pontualidade, 

domínio do conteúdo, utilização de recursos, criatividade. 

As atividades avaliativas serão desenvolvidas em forma de seminários, debates, produção de texto, relatório de 

observação, análise de filme, apresentação de atividades desenvolvidas em grupo e ou individualmente, as 

quais serão entregues no decorrer da execução das mesmas e depois agrupadas em um portfólio para entrega 

final. 
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