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OBJETIVOS

O curso tem como grandes objetivos refletir sobre a atividade docente e apresentar uma
discussão sobre princípios didáticos fundamentais que sejam relevantes e adequados para a
prática de ensino nas ciências sociais. Para tanto, o curso se divide em três etapas distintas:
parte teórica, laboratório e a prática de ensino em si. Todos estes momentos procuram levar
à reflexão das várias formas de se apresentarem os conceitos fundamentais das ciências
sociais no ensino médio.

EMENTA

Trabalhar os conceitos sociológicos principais e refletir a respeito das formulações
adequadas para a construção desses conceitos para alunos do ensino médio.
Selecionar itens conceitualmente relevantes nas ciências sociais para a formação global do
aluno do ensino médio.
Escolher os métodos didaticamente adequados para a construção dos conceitos sociológicos
principais.
Analisar criticamente o material didático existente, tanto livros-textos quanto paradidáticos.
Confeccionar planilhas de programas de curso.

PROGRAMA

Trata-se de refletir sobre o ensino das ciências sociais na educação básica das redes pública
e privada de ensino. A disciplina pretende discutir a literatura que aborda especificamente o
ensino das ciências sociais, em seus aspectos teóricos e práticos. Com isso, pretende-se:
- Integrar os conhecimentos teóricos e práticos relativos ao ensino das Ciências
Sociais na Educação Básica.
- Desenvolver técnicas pedagógicas.
- Promover a interação entre o licenciando e o aluno da Educação Básica e
licenciando e professor regente de turma.
Laboratório:
O programa da parte de laboratório vai ser construído pelos próprios alunos durante a
prática de ensino e visa essencialmente a preparação gradual para o desempenho em sala de
aula. Dessa forma, serão feitas aulas simuladas para o próprio grupo, tendo como objetivo
que os alunos possam posteriormente assumir tarefas, sempre de forma gradual, em
situação real nos colégios previstos para o estágio. Ao longo das sessões, também serão
preparados planos de aula com base nas discussões de textos relacionados a temas diversos
de escolha das alunas e dos alunos e em materiais didáticos e paradidáticos.

AVALIAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
PRINCIPAL
(Sujeita a
alterações)

-

Duas avaliações comporão a média da disciplina:
o Assiduidade no estágio docente e produção de relatórios mensais sobre o
estágio.
o Presença em sala de aula (20%); cumprimento das tarefas em sala de aula
(seminários, elaboração dos planos de aula) (30%); aula prática (50%).
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