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Ementa
A proposta da disciplina Prática Pedagógica VIII no Curso de Licenciatura em Química

deve  considerar  a  importância  dos  diálogos  e  discussões  continuas  da  prática  docente
envolvendo em sua amplitude a dimensão de ensino aprendizagem, por meio de um processo
de vivência constante do “fazer” pedagógico amparado pela teoria, visando a construção de
uma  atitude  critico-reflexiva.  Neste  sentido,  configura-se  como  estratégia  de  um  trabalho
interdisciplinar e de iniciação cientifica.

Objetivos
Geral

 Elaborar projetos didáticos, direcionados ao público escolar do 3º ano do ensino médio,
aplicando-os em diferentes escolas, visando o desenvolvimento do educando através de
técnicas que propiciem um ensino/aprendizagem significativos.

Específicos

 Refletir sobre a importância da escola e sua função social da escola e sua articulação
com a democracia e a cidadania, refletindo em relação aos aspectos políticos, sociais e
culturais.

 Compreender a importância de práticas que caracterizem o significado qualitativo da
ação docente , identificando os problemas existentes na escola que dificultam o cumpri -
mento efetivo das ações pedagógicas .

 Compreender a importância da pesquisa como um método de analise dos problemas
existentes;

 Conscientizar da importância de uma pratica reflexiva no contexto atual, analisando as
consequências sociais e políticas dessa prática;

 Reconhecer a importância dos professores no desenvolvimento de uma prática reflexiva
na escola;
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 Reconhecer a interdisciplinaridade como um processo de interação no ensino-aprendiza-
gem, favorecendo a discussão coletiva, a troca de experiências e o rompimento com an-
tigos paradigmas;

 Observar e analisar práticas educativas escolares com intuito de identificar situações es-
pecíficas do exercício docente;

Conteúdo Programático

 Elaboração e vivência dos projetos Didáticos a partir  dos conteúdos programáticos
vivenciados na sala de aula do 3º ano do ensino médio.

Metodologia
As dinâmicas de estudo serão:

 Dinâmicas reflexivas;
 Trabalho individual e em equipe;
 Debate e estudo dirigido;
 Pesquisa bibliográfica e de campo;
 Atividades diversificadas;
 Visitas técnicas;
 Seminário para a apresentação dos conhecimentos construídos na referida disciplina;
 Aplicação de projetos .

Avaliação
A avaliação será processual e contínua e abrangerá todo o trabalho desenvolvido pelos

acadêmicos, destacando a:

 Participação nas aulas;
 Capacidade de analise crítica;
 Capacidade de construção autônoma de práticas pedagógicas;
 Assiduidade e pontualidade;
 Apresentação de trabalhos;
 Avaliação.
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