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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

UNIDADE CURRICULAR:   

Didática e Formação Docente 
 

Carga Horária Total da UC: 75h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 8 horas 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 67 horas 

Professor(a) Responsável:  

Umberto de Andrade Pinto 

Contato: 

uapinto@unifesp.br 

Ano Letivo: 2020 Semestre: Primeiro 

Departamentos/Disciplinas participantes: Educação 

OBJETIVOS 

GERAL: 

ANALISAR O SENTIDO E AS INTER-RELAÇÕES DOS PRINCIPAIS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO EXERCÍCIO DOCENTE QUE SE 

MANIFESTAM NAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS SITUADAS EM CONTEXTOS ESPECÍFICOS 

ESPECÍFICOS: 

1. Reconhecer a educação como fenômeno complexo e determinante da condição humana; 

2. Diferenciar e relacionar os diferentes tipos de conhecimento que circulam nos processos educativos; 

3. Identificar e relacionar o campo de estudo da Didática com o da Pedagogia e das Ciências da 

Educação; 

4. Identificar e reconhecer a Didática como área do conhecimento que discute a multidimensionalidade 

dos processos de ensino e de aprendizagem;  

5. Discutir a especificidade da educação escolar e o seu papel na sociedade brasileira contemporânea; 

6. Identificar os saberes que constituem a profissão docente sob a perspectiva da docência em contexto;  

7. Problematizar a atuação do pedagogo escolar na área de formação contínua de professores; 

8. Identificar os elementos constituintes do processo de ensino- aprendizagem que ocorre em aula; 

9. Reconhecer a importância do planejamento de ensino: os objetivos educacionais, os conteúdos 

programáticos, os procedimentos didáticos e a avaliação do processo de ensino-aprendizagem; 

10. Examinar as inter-relações entre os objetivos e os conteúdos de ensino com os procedimentos 

didáticos e avaliativos. 

Ementa 
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A disciplina tem por finalidade analisar os processos de ensino e de aprendizagem no contexto da escola 

pública impactada por diferentes concepções pedagógicas introduzidas ao longo da história da educação no 

Brasil. Relaciona as especificidades do ato de ensinar às circunstâncias sociais, políticas e culturais. Contribui 

para que os diferentes determinantes da prática pedagógica e as formas de nela intervir sejam 

compreendidos e discutidos para além do fazer didático reduzido aos aspectos técnicos. Considera o ensino 

como prática social reflexiva e a formação do professor como parte integrante dos temas a serem analisados, 

sob a perspectiva da docência em contexto. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Primeira unidade didática: Conceituação e o campo de estudos da Didática, das Ciências da Educação, 

da Pedagogia, e a Educação Escolar. O papel da escola na sociedade brasileira contemporânea e os 

desafios da prática docente. 

Segunda unidade didática: Os saberes da docência: O professor dos anos iniciais e dos anos finais da 

Educação Básica; Formação Inicial e Contínua; A docência em contexto; O pedagogo escolar. 

Terceira unidade didática: O planejamento de ensino e os elementos constituintes do processo de 

ensino- aprendizagem em aula: os objetivos e os conteúdos de ensino; os procedimentos didáticos; e os 

instrumentos de avaliação da aprendizagem. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas: 
Aula remota pela plataforma Google Meet às quartas-feiras (vespertino às 14h; noturno às 19h30)  
com o objetivo de esclarecer os conceitos e temas abordados nas leituras ou nas videoaulas produzidas pelo 
professor, assim como a discussão coletiva sobre os referidos temas. Tanto as leituras quanto as videoaulas 
serão disponibilizadas aos alunos no início de cada uma das unidades didáticas.    
 

● Atividades Assíncronas: 
Estudo da bibliografia básica (disponível na internet) e acompanhamento das videoaulas.  
 
 
 

AVALIAÇÃO:  

Os alunos deverão produzir três atividades ao longo do curso, cada uma delas sintetizando as ideias 
principais desenvolvidas em cada uma das unidades didáticas. Durante as aulas remotas o professor 
esclarecerá como deve ser a produção, assim como os critérios de correção dessas atividades. O aluno que 
cumprir satisfatoriamente pelo menos duas dessas três atividades estará aprovado.   
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BIBLIOGRAFIA  BÁSICA 

FUSARI, José C. O Planejamento do Trabalho Pedagógico: Algumas Indagações e Tentativas de     Respostas. 

In Série Idéias, FDE/SEESP, 1992. Acesso: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/ideias_08_p044-

053_c.pdf	

LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? novas exigências        educacionais e profissão 
docente. São Paulo: Editora Cortez, 1998. Acesso: 
https://www.academia.edu/36045615/Adeus_professor_Adeus_professora_J.C._Lib%C3%A2ne
o_Did%C3%A1tica_Geral	
	
PINTO, Umberto A. Pedagogia Escolar: coordenação pedagógica e gestão educacional. São Paulo: Editora 
Cortez, 2011. Acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22062007-
095259/publico/TeseUmbertodeAndradePinto.pdf	
	
 _________________ O papel e os desafios da educação básica no Brasil. In PIMENTA, S.G.,         PINTO. 
U.A. (orgs). O papel da escola pública no Brasil Contemporâneo. São Paulo: Editora  Loyola, 2013. Acesso: 
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-22062007-
095259/publico/TeseUmbertodeAndradePinto.pdf	
	
_________________ A didática e a docência em contexto. In MARIN, A.J. & PIMENTA, S.G.. (orgs). Didática: 
teoria e pesquisa. Araraquara (SP): Junqueira & Marin Editores, 2015. Acesso: 
https://books.google.com.br/books/about/DID%C3%81TICA_TEORIA_E_PESQUISA.html?id=nu
F1DwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=tru
e	
	
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

ANASTASIOU, Lea e ALVES, Leonir (orgs). Processos de ensinagem na universidade: pressupostos para as 

estratégias de trabalho em aula. Joinville: Editora UNIVILLE, 2003. 

CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova Didática. Petrópolis: Editora Vozes, 1993. 

CASTRO, Amélia Domingues  e  CARVALHO, Anna Maria Pessoa de (Orgs.). Ensinar a ensinar : Didática 

para a Escola Fundamental e Média. São Paulo: Editora Pioneira Thomson Learning, 2001 

CORDEIRO, Jaime.  Didática. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 

CORTELLA, Mário S. A Escola e o Conhecimento. Fundamentos epistemológicos e políticos. 9ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2005. 

FAZENDA, Ivani (Org.). Didática e Interdisciplinaridade. Campinas: Editora Papirus, 1998. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia - saberes necessários à prática educativa.  Rio de Janeiro: Editora 

Paz e Terra,1996. 

GADOTTI, Moacir. História das Idéias Pedagógicas. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2005 

HAIDT, Regina Célia Cazaux . Curso de Didática Geral.  São Paulo: Editora Ática, 7ª. Ed. 8ª. Reimpresão, 

2006. 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação: mito e desafio – uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Editora 
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DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

Umberto de 
Andrade Pinto 

Pedagogia Doutorado DE 75h 

     

 

 


