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EMENTA 

Didática: Conceito, objetivo e relações. Educação, epistemologia e didática. As tendências 
pedagógicas e a didática. O processo de ensino aprendizagem na escola. Componentes do 
processo pedagógico. Competências e habilidades no processo de ensino. Planejamento 
de ensino. 

 
OBJETIVOS 

Geral 
Compreender a didática enquanto espaço de reflexão sobre a prática educativa. 
 
Específicos 

• Compreender o papel da didática no desenvolvimento do trabalho docente;  

• Conhecer os elementos que constituem a organização do processo de ensino e 
aprendizagem: planejamento, ensino, avaliação, seus significados e práticas 

• Estudar os  aspectos do processo ensino-aprendizagem;  

• Analisar as características e peculiaridades do professor e a respectiva prática 
pedagógica;  

• Aplicar subsídios teóricos e metodológicos para atuação nas organizações 
educacionais 

• Elaborar Planos de Ensino (curso, unidade e aula);  
 
 

PROGRAMA 
• Concepções e objetivos da didática;   

• Objeto de estudo da didática; Componentes do processo didático;   

• Tendências pedagógicas;  

• A didática e as tarefas do professor;  

• Caracterização do processo de ensino;  

• Processos Didáticos: ensino e aprendizagem;  

• Perspectiva para o ensino critico/relação teórico-prática;  



 
 

• Noções de plano de aula;  

• Recursos audio visuais 

•   

 
METODOLOGIA 

Estudo teórico para temas propostos; atividades individuais e coletivas;  apresentação 
de seminários; elaboração de planos de aula; simulação de práticas educativas. 

 
RECURSOS DIDÁTICOS 

- Sala de aula. 
- Quadro branco. 
- Interface multimídia: Computador portátil e/ou tablet; televisão 
- Textos e vídeos 

INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Processual e contínua. Análise do envolvimento e desenvolvimento do aluno nas atividades 
propostas. 
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