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- Refletir sobre o ensino e a aprendizagem a partir de uma perspectiva política, histórica e cultural da Educação e  
do Conhecimento. 
- Compreender as relações entre a escola, o currículo e a cultura, examinando-os à luz de considerações éticas,  
filosóficas, políticas e epistemológicas. 
- Visualizar a educação escolarizada como mecanismo produtor de cultura, subjetividades e identidades. 
- Discutir diferentes perspectivas de organização didático-pedagógica do cotidiano escolar, identificando os seus 
efeitos sociais, políticos e culturais. 

A didática e sua trajetória histórica. Teorias pedagógicas. Relações fundamentais do processo de ensinagem. Os 
saberes docentes. Cotidiano escolar. Formas de organização da prática educativa escolar e os desafios da realidade  
para a atuação docente. 

- A didática e sua trajetória histórica
As diferentes concepções de conhecimento, educação e didática e suas implicações na formação e atuação 
docente.
- Teorias pedagógicas
- Relações fundamentais do processo de ensinagem
A ação docente no processo de ensinagem
A relação professor-aluno
O planejamento educacional
A avaliação formativa
- Os saberes docentes
Construção da identidade docente
Saberes das disciplinas
Saberes curriculares
Saberes profissionais
Saberes da experiência
- Cotidiano escolar
O papel da escola na atualidade
- Formas de organização da prática educativa escolar e os desafios da realidade para a atuação docente
A sala de aula como espaço de construção e mobilização de saberes.
Transposição didática
O Trabalho com Projetos. 
Bases epistemológicas e metodológicas.
Sua utilização e operacionalização no desenvolvimento do currículo.
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