
PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

PERÍODO ESPECIAL 2020-2 

GEOGRAFIA E QUÍMICA 

 

Dados da disciplina 

Disciplina: Didática  Código: EM200 

Natureza:  

( X  ) Obrigatória  

(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD   (  

)_________ *C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal:  

Padrão 

(PD): 60 

Laboratório 

(LB): 00 

Campo 

(CP): 00 

Estágio 

(ES): 00 

Orientada 

(OR):  

00 

Prática 

Específica 

(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

Extensão 

(EXT): 00 

Prática como 

Componente 

Curricular 

(PCC): 00 

     

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC) 

*Indicar a carga horária que será à distância. 

Dias e horários das atividades remotas síncronas (se houver): 

Horário: 19h às 21 h 

Sempre às segundas-feiras, nas seguintes datas: 10/5; 24/05; 07/06; 28/06. 

Início das aulas: 10 de maio de 2021 

EMENTA (Unidade Didática)  

O conhecimento didático e suas relações com as demais áreas do conhecimento. A produção 

do conhecimento didático. Educação, escolarização e formalização da ação didática. A 

relação pedagógica: professor, aluno, conhecimento e os diferentes aspectos do ensinar e 

aprender. Os sujeitos da educação. A formação docente e suas especificidades no mundo 

contemporâneo. A ação didática. 
 

 

Meios de interação entre docente e discentes: 

UFPR Virtual e Google Meet 

 

Docente: Karina Rousseng Dal Pont E-mail:               karinapont@ufpr.br 

 

mailto:karinapont@ufpr.br


 

Objetivos e Programa: 

Objetivos: 

1. Analisar relações entre didática, experiência e a produção da subjetividade: 

implicações éticas, estéticas, políticas e históricas.  

2. Investigar as relações entre a didática, as demais áreas de conhecimento e a relação 

pedagógica. Abertura de perspectivas para didáticas inventivas.    

3. Compreender a formalização da ação didática e os fazeres da docência: artefatos, 

atenção, caderno, anotação e escrita. 

4. Explorar aspectos contemporâneos da formação docente e a ressignificação das 

temáticas de estudos/pesquisas na Didática. 

 

Programa: 

UNIDADE I – Didática, experiência e formação 

UNIDADE II – Didática e diferença 

UNIDADE III - Didática e os fazeres da docência: artefatos, atenção, caderno, anotação e 

escrita 

 

 

Cronograma detalhado de execução das atividades 

Mês Dia/períod

o 

Modalidad

e 

Atividade 

MAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/05 Síncrona 2h 

19h00m-

210h00m 

Apresentação da proposta da disciplina, discentes e 

docentes etc.   

11/05 a 

21/5  

Assíncrona  

18 h 

UNIDADE I  

Texto 1: Paulo Freire. Livro “Educação e mudança”. 

Cap. “A educação e o processo de mudança social” 

(p.14)/pdf 

Texto 2: Paulo Freire. Livro “Professora sim, tia não: 

cartas a quem ousa ensinar”. Cap. 2. “Primeira carta. 

Ensinar – Aprender a leitura do mundo-leitura da 

palavra”(p.19)/pdf 

Documentário: “O mundo não é, está sendo”. 

Direção Cristiano Burlan. 52 min. 

https://sesctv.org.br/programas-e-series/paulo-

freire/?mediaId=24eb2ddfefde1e2457e9cc5d1d20cac

0  

Tarefa: Preparar uma pergunta, ou um comentário 

para nosso convidado, a partir da leitura dos textos e 

do vídeo. 

https://sesctv.org.br/programas-e-series/paulo-freire/?mediaId=24eb2ddfefde1e2457e9cc5d1d20cac0
https://sesctv.org.br/programas-e-series/paulo-freire/?mediaId=24eb2ddfefde1e2457e9cc5d1d20cac0
https://sesctv.org.br/programas-e-series/paulo-freire/?mediaId=24eb2ddfefde1e2457e9cc5d1d20cac0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNH

O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULHO 

24/05 Síncrona 2h 

19h00m-

210h00m 

Diálogo com os textos, com participação do 

professor Adilson de Ângelo (UDESC) 

Postagem limite avaliação 2.1. Cartão de apresentação 

25/05 a 

04/6  

Assíncrona  

16 h  

UNIDADE II 

 

Documentário “Janela da Alma”. Atividade: assistir e 

refletir sobre a experiência do olhar para a alteridade. 

A relação didática e o olhar para o outro. Pensando a 

sala de aula.  

 

Leitura do artigo “Notas sobre a experiência e o 

saber da experiência”. Jorge Larrosa. 

Atividade: Pensar a relação com a alteridade e as 

linguagens da experiência a partir do texto. 

Preparação da avaliação 1: “Escritos da experiência”. 

07/06 Síncrona 2h 

19h00m-

210h00m 

Apresentação e reflexão sobre os textos e sobre o 

documentário.  

14/06 Assíncrona 

2h 

 

Finalização e entrega da avaliação 1: “Escritos da 

experiência” 

15/6 a 25/6 Assíncrona 

16 h 

Unidade III  

Vídeo: ABCEDÁRIO com Jorge Larrosa Bondía 

https://www.youtube.com/watch?v=5FtY1psRoS4   

Leituras: 

Leituras dos textos: 

1)Cristiano Bedin da Costa: “Não há um fim”. (2020) 

2)Alda Romaguerra: “Caderneta de anotações” 

Atividade: Preparação e postagem da avaliação 2.2: 

Fórum 

 

28/6 Síncrona 2h 

19h00m-

210h00m 

Encerramento da disciplina: Apresentação da 

Avaliação 1 “Escritos de experiência” 

Postagem da autoavalição 

05/07  Período de Exames 

 

Procedimentos didáticos 

https://www.youtube.com/watch?v=5FtY1psRoS4


A perspectiva do processo é a de que este seja realizado junto com as/os estudantes.  

Abordagem dos temas será realizada supondo leitura prévia de uma bibliografia selecionada, 

além de um documentário. O desenvolvimento dos temas ocorrerá através de apresentações por 

parte das docentes e também com a participação das/os estudantes. Supõe-se leitura prévia dos 

textos e engajamento na disciplina. Para tanto, serão utilizadas plataformas digitais, a fim de 

assegurar a disponibilização dos materiais necessários à leitura, a postagem das atividades 

requeridas e a realização de aulas remotas Orientações específicas para a realização das 

atividades.  

Na modalidade não presencial, a metodologia será composta por aulas síncronas e 

assíncronas. 

 

As aulas síncronas contarão com os seguintes recursos da plataforma Google meet: 

• Vídeo e Chat; 

 

As aulas assíncronas serão organizadas por: 

• Leituras orientadas e dirigidas; 

• Produção textual; 

• Sessões de audiovisuais. 

 

Formas e critérios de avaliação 

A avaliação ocorrerá de formas diferenciadas, incluindo uma autoavaliação realizada pelos/as 

estudantes, considerando os objetivos e conteúdos abordados. Consistirão em quatro 4 Dentre 

as atividades que serão avaliadas constarão: 

Atividade  Critérios Data  Peso  

 

1) Produção 

textual: Escritos 

da experiência 

 

 

Aderência à proposta; clareza; 

articulação com a problemática 

estudada; relação forma e 

conteúdo etc.   

Até 14/06  

1/3 

2) Exercícios 

  

2.1) “Cartão de 

apresentação” + 

2.2) Participação 

no Fórum. 

Execução das propostas; 

utilização dos arquivos 

solicitados; atendimento ao 

roteiro de trabalho. 

24/5 (1.1) 

 

25/6 (2.2) 

1/3 

 

Autoavaliação 

Definidos pela/o estudante Até 28/07  

1/3 

 

 

 

Bibliografia básica e bibliografia complementar 



Bibliografia básica: 

 

COSTA, Cristiano Bedin da. Não há um fim. In: MUNHOZ, Angélica Vier; COSTA, Cristiano 

Bedin da; LULKIN, Sérgio Andrés. Porque esperamos: notas sobre a docência, a 

obsolescência e o vírus. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2020. 

Disponível em: https://lume.ufrgs.br/handle/10183/210654 . Acesso em: 8 out. 2020. 

DUSSEL, I. & CARUSO, M. A invenção da sala de aula. Uma genealogia das formas de 

ensinar. São Paulo: Moderna, 2003. [pdf] 

FREIRE, Paulo. Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar. Editora Olho d’água: 

São Paulo, 1997. [pdf]. 

_____________. Educação e mudança. Paz e Terra: Rio de Janeiro, 2011. [pdf]. 

LARROSA, Jorge. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de 

Educação. nº 19, p. 20-28. jan/fev/mar/abr/ 2002. [on-line] 

LARROSA, Jorge. Ferido de realidade e em busca de realidade. Notas sobre as linguagens da 

experiência. In: Tremores: escritos sobre experiência. BH: Autêntica, 2014. P.73-122. [pdf] 

 

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 7a ed., Petrópolis: Vozes, 1989. [pdf] 

 

GALLO, Silvio. Em torno de uma educação menor. Porto Alegre: Educação & Realidade, 

v. 27, n. 2, p. 169-178, 2002. [on-line] 

 

VEIGA-NETO, Alfredo; LARROSA, Jorge. Literatura, experiência e formação. Uma 

entrevista com Jorge Larrosa. In: COSTA, Marisa V. (org.) Caminhos investigativos I: novos 

olhares na pesquisa em educação. 3ª ed., RJ: Lamparina. 2007. p. 129-156.  

Documentário: Janela da Alma. Direção: João Jardim e Walter Carvalho. Brasil, 2001. 

Bibliografia complementar: 

 

CORAZZA, Sandra Mara. Planejamento de ensino como estratégia de política cultural. In: 

MOREIRA, Antonio F. B. (org.). Currículo: questões atuais. Campinas: Papirus, 1997. 

p.103-143. [pdf] 

CORAZZA, Sandra. O docente da diferença: identidade e singularidade. O que se transcria 

em educação? Porto Alegre: Doisa, 2013. [pdf] 

 

CANDAU, Maria Ferrão Vera. Cotidiano escolar e práticas interculturais. Cad. Pesquisas 

2016, vol.46, n.161, pp.802-820. [online]. 
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MUNHOZ, Angélica Vier; COSTA, Cristiano Bedin da; LULKIN, Sérgio Andrés. Porque 
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PONTIN, V. M. R., & GODOY, A. (2017). das escritas, dos corpos. afetos e entretempos. 

Uberlândia: UFU. Revista Educação e Filosofia, 31(63), 1559-1569. 
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ROMAGUERA, Alda; NEGRÃO, Vanessa Aparecida Marconato; SABUKÁ KARIRI XOCÓ; 

COLETIVO RITMOS DO PENSAMENTO. Caderneta de anotações. ClimaCom – Florestas 

https://lume.ufrgs.br/handle/10183/210654
https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n63a2017-13


[online], Campinas, ano 7, n. 17. Maio. 2020. Available from: 

http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/alda-vanessa-florestas/ 

 

SCARELI, G. Cartas para Guimarães Rosa: palavras e imagens e sertões. Quaestio - Revista 

de Estudos em Educação, v. 22, n. 2, p. 391-411, 14 ago. 2020. [on line] 

 

SKLIAR, Carlos. A educação e a pergunta pelos Outros: diferença e alteridade, diversidade os 

outros “outros”. Ponto de Vista, Florianópolis, n.05, p. 37-49, 2003.[on line] 

 

SILVA, Cíntia Vieira; KASPER, Kátia Maria. Diferença como abertura de mundos possíveis: 

aprendizagem e alteridade. Uberlândia: UFU. Revista Educação e Filosofia, v. 28, n. 56, p. 

711-728, jul./dez. 2014. [on-line]   

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 

currículo. 3a ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. [pdf] 
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