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EMENTA:  
As características da instituição escolar no contexto socioeconômico cultural brasileiro: 
objetivos, finalidades, organização, política educacional, recursos humanos e 
materiais. As diferentes formas de ensino como planos de organização e processos de 
interação. Identificação e análise de estratégias de ensino, da natureza dos conteúdos 
e das formas de avaliação em consonância com as características da clientela escolar. 
(https://www.fe.unicamp.br/pf-
fe/pagina_basica/1200/projeto_pedagogico_pedagogia_-_catalogo_2018_0.pdf)  
 
OBJETIVO GERAL:  
● Refletir acerca da organização do trabalho pedagógico, em suas múltiplas 

dimensões teoricometodológicas, por meio do atravessamento entre saberes 
sistematizados pela pesquisa educacional e saberes docentes produzidos no 
cotidiano escolar. 

 
OBJETIVOS E CONTEÚDOS  
 
UNIDADE 1 - Relação escola, estado e sociedade: o papel da escola frente às 
contradições do contexto socioeconômico cultural brasileiro 
 
Objetivo: Analisar o contexto no qual se materializa o trabalho pedagógico 
considerando as condições reais que o conformam, tais como: condições do trabalho 
docente, características socioeconômicas e culturais da comunidade atendida, 
impactos das políticas educacionais no trabalho pedagógico. 
 

● Relação escola, estado e sociedade: um ponto de partida para compreensão das 
concepções de educação  

● Relações entre os aspectos sócio-políticos e formas de organização escolar: 
teorias e práticas pedagógicas  

 
UNIDADE 2 - Didática- relações e pressupostos 
 
Objetivo: Refletir sobre a Didática como campo de estudo da Pedagogia, enfocando 
sua  trajetória histórica e epistêmica.  
 



● As delimitações da Didática  
● História e fundamentos da didática 

 
UNIDADE 3 -  Organização do trabalho pedagógico: elementos do processo de 
ensino-aprendizagem 
 
Objetivos:  

Examinar as diferentes formas da organização do trabalho pedagógico, 
problematizando o papel da escola frente à realidade sociopolítica educacional 
brasileira. 
Discutir e debater, articulando experiências observadas e/ou vivenciadas no 
interior das escolas, as possibilidades e desafios do processo educativo, bem como 
suas implicações didáticas. 
Compreender a complexidade da produção do conhecimento pedagógico e relação 
entre as teorias pedagógicas e o cotidiano escolar em especial a partir das 
alterações dos últimos anos no campo educacional.  
Identificar os principais momentos da organização do processo de trabalho 
pedagógico, bem como sua dinâmica e implicações político-pedagógicas. 

 
● A organização do trabalho e a construção do saber pedagógico no cotidiano da 

escola  
● Relações de ensino: possibilidades e limites do processo didático  
● Dinâmica do trabalho pedagógico: a prática docente em ação 

 
PROPOSTA DE TRABALHO 

A Didática, como um dos desdobramentos da Pedagogia, constitui-se como um 
campo de múltiplas implicações, em que práticas-teorias-práticas se fazem e refazem, 
imersas em dinâmicas sociais, políticas e culturais. Falamos, assim, de um campo 
movente que se manifesta em diversas dimensões.  

Nesse sentido, a proposta do presente curso busca trabalhar com essas 
dimensões, dirigindo um olhar para as dinâmicas sociais macro que delineiam o 
sistema educacional, as teorias e práticas pedagógicas, bem como para a organização 
do trabalho pedagógico no cotidiano das escolas e das salas de aulas, para a prática 
docente em ação.  

A metodologia parte da compreensão de que os estudantes e a professora são 
sujeitos do processo pedagógico e necessitam, desta forma, agir ativamente na 
construção/reconstrução de saberes-conhecimentos e do próprio curso. Teremos 
como eixo a reflexão teórica por meio do estudo e discussão de diversos textos, 
articulando essas reflexões a uma rede de atividades e dinâmicas que favoreçam o 
permanente atravessamento prática-teoria-prática.  

Dentre as atividades propostas, destaca-se: leitura e discussão de textos, 
dinâmicas e trabalhos em grupo em forma de seminários, vídeo-debate, narrativa de 
experiências da trajetória escolar, realização de trabalho de campo em contexto 
escolar.  

 

 



AVALIAÇÃO 
A avaliação será desenvolvida ao longo do processo didático, sendo todos os 
integrantes do processo pedagógico (professora e estudantes) responsáveis pelo 
mesmo. 
Os alunos serão avaliados quanto a:  

• presença as aulas, (mínimo de 75% de frequência - norma da Universidade em 
atendimento a LDB no. 9394/96.) 

• participação ativa na dinâmica da sala de aula (incluindo a leitura e o debate 
dos textos),  

• cumprimento das tarefas,  

• contribuição para o crescimento coletivo e individual,  

• articulação dos conteúdos específicos do curso aos conhecimentos construídos 
nas demais disciplinas,  

• sistematização do conteúdo trabalhado por meio de trabalhos coletivos e 
individuais.  

 

Trabalhos coletivos:  

• Trabalhos em grupo realizados em sala de aula e em forma de seminários;  
• Realização e apresentação de trabalho de campo sobre a organização do trabalho 

pedagógico.  
 
Trabalho individual:  
• Sistematização dos conteúdos trabalhados ao longo da disciplina, por meio de 

estudo dirigido individual.   
 
A avaliação será realizada de modo processual e, para fins de média final, a nota será 
construída a partir da somatória dos elementos observados para avaliação, 
respeitados os prazos acordados coletivamente. 
 
 

Avaliações Nota 
Máxim
a 

Participação em sala de aula e efetivo envolvimento 
com a disciplina. 

2,0 

Trabalhos em grupo realizados em sala de aula em 
forma de seminários. 

2,0 

Realização e apresentação de trabalho de campo 
sobre a dinâmica do trabalho pedagógico.  

2,0 

Trabalho individual de sistematização. 4,0 
Total 10,0 
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