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Planejamento da disciplina
Objetivos gerais
Contribuir para desenvolver a autonomia crítica do futuro professor na produção de sua prática
pedagógica, conhecendo suportes teórico-metodológicos da área de ensino de Ciências e Matemática,
no sentido de desenvolver competência para selecionar, adaptar, organizar e/ou produzir recursos
didáticos adequados para o ensino fundamental, de modo articulado e coerente com as estratégias,
finalidades e objetivos de ensino, assim como às especificidades do conhecimento a ser ensinado e às
características discentes, levando em conta o seu contexto cultural. Contribuir para o desenvolvimento
de atitudes de pesquisa e investigação em ensino de Ciências e Matemática e para o conhecimento da
área de pesquisa em ensino de Ciências e Matemática.

Objetivos específicos
•
Desenvolver competências e habilidades para atuar como educador, docente em Ciências e
Matemática;
•
Conceber o trabalho pedagógico como derivado e relacionado a um projeto
•
Discutir criticamente as diversas perspectivas metodológicas para ensino de Ciências e
Matemática;
•
Integrar teoria e prática com a pesquisa, a fim de desenvolver a praxis pedagógica no ensino
de Ciências e Matemática;

Ementa
Concepções de um bom professor de Ciências e Matemática. Tendências do ensino de Ciências
Naturais
e Matemática em diferentes momentos históricos no Brasil e no mundo. Aspectos teórico-práticos
sobre
a construção do conhecimento na escola. Propostas curriculares de Ciências e Matemática no ensino
fundamental. Transposição didática. Novas tecnologias e ensino de ciências e matemática. O livro
didático de ciências e matemática: história, pesquisa e referenciais do PNLD. Identificação e análise de
projetos pedagógicos e planos de ensino desenvolvidos na rede municipal, estadual e particular no
ensino fundamental II nas áreas de Ciências e Matemática.

Conteúdo programático
Conteúdo
Estratégias didáticas

Aula
1

Apresentação
didático.

do

curso.

Contrato

Avaliação
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3

As
pesquisas
na
formação
de
professores de ciências e matemática
Uso das TIC - BIOE e outros sites de
acesso à objetos educacionais

Trabalho nos pequenos grupos - projeto
4
Concepções Alternativas
5
Trabalhos
projeto

nos

pequenos

grupos

–

6
História das Ciências e da Matemática
7
Trabalhos
projeto

nos

pequenos

grupos

–

8
Alfabetização científica

9
Trabalhos nos pequenos grupos

10

Efeito estufa

11

Uso de jornais impressos no ensino de
ciências e matemática

12

Avaliação no ensino

13

Elaboração de plano de aula
Apresentação de plano de aula

14
Apresentação de plano de aula
15
Apresentação de plano de aula
16
17

Avaliação dos textos lidos e discutidos

18

Apresentação dos resultados
Avaliação
do
curso
e
avaliação/alunos

auto
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Descrição dos instrumentos e critérios de avaliação qualitativa
Os itens para avaliação serão os seguintes:
- Elaboração das resenhas; trabalhos desenvolvidos em sala (Cada aluno será avaliado
individualmente, em acordo com a sua participação no desenvolvimento da atividade e não somente
no seu resultado).
- Apresentação de aula; plano de aula
- Avaliação sobre textos lidos
Observações: As propostas de leituras são imprescindíveis para o desenvolvimento do curso. Não
serão aceitos trabalhos atrasados. A qualquer indício de cópia, sem a devida referência, o trabalho
será anulado e, em se tratando do trabalho final, não haverá possibilidade de ser refeito. As normas
da ABNT para confecção do artigo final deverão ser obedecidas rigorosamente.
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