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1. OBJETIVOS

Geral: Compreender as atuais discussões sobre metodologia no ensino de Química e suas implicações
nos materiais didá�cos, paradidá�cos e nos planejamentos de ensino.

Específicos: Relacionar as propostas metodológicas para o ensino de Química; Analisar materiais
didá�cos disponíveis no mercado brasileiro verificando per�nência ou não com os atuais parâmetros
curriculares;  Elaborar, adaptar e avaliar planejamentos de ensino adequados à realidade escolar e às
contribuições da pesquisa em educação química.

2. EMENTA

1. Estratégias para o ensino de química a par�r das relações com CTS; História da Química; interface
com Educação ambiental; Direitos Humanos e diversidades; divulgação cien�fica.

2. A Influência de fenômenos, teorias e linguagem e da mediação no processo de elaboração de
significados.

3. Estratégias para análise de livros didá�cos e de outros materiais de apoio.

4. Elaboração de planejamentos para o ensino da Química no nível médio e avaliação de seu potencial
pedagógico

5. Elaboração de Unidades didá�cas e execução de uma das sequencias didá�cas elaboradas.

6. A avaliação dos processos de Ensino e aprendizagem

3. PROGRAMA

1. Estratégias para o ensino de química a par�r das relações com CTS; História da Química; interface
com Educação ambiental; Direitos Humanos e diversidades; divulgação cien�fica. Inves�gar e
compreender sobre as diversas estratégias existentes para o ensino de Química e como
professores-pesquisadores da área têm se apropriado da interface com CTS, História da Química,
Educação ambiental, Direitos Humanos e diversidades, e divulgação cien�fica na elaboração de
propostas para melhoria do ensino de Química.

2. A Influência de fenômenos, teorias e linguagem e da mediação no processo de elaboração de
significados. Compreender como as teorias da linguagem são apropriadas para estudar a
aprendizagem dos diversos conteúdos cien�ficos.  
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3. Estratégias para análise de livros didá�cos e de outros materiais de apoio. comparação entre as
propostas curriculares atuais (incluindo suas fundamentações teóricas e metodológicas) e o que
apresentam os livros didá�cos disponíveis no mercado brasileiro (u�lização de critérios fornecidos
pelo professor e pelo Programa Nacional do Livro Didá�co) – parte prá�ca; reconhecimento da
importância da u�lização de outras fontes de informação (revistas, jornais, livros paradidá�cos,
so�wares, internet etc.) para o planejamento do ensino e para a formação con�nuada do professor
– parte prá�ca;

4. Elaboração de planejamentos para o ensino da Química no nível médio e avaliação de seu
potencial pedagógico. Princípios para a organização e seleção conteúdo: Elementos estruturantes
do currículo e do planejamento de ensino. Elaboração de proposta fundamentada conceitual e
metodologicamente – parte prá�ca; análise dos planejamentos propostos pelos próprios
estudantes e comparação com outros planejamentos (currículos oficiais e organização de livros
didá�cos) u�lizando-se como fundamentação teórica as concepções estudadas sobre construção e
reconstrução do conhecimento – parte prá�ca.

5. Elaboração de Unidades didá�cas e execução de uma das sequencias didá�cas elaboradas.
Desenvolvimento e execução de unidades didá�cas preparadas pelos estudantes do curso a par�r
da seleção de conteúdos conceituais químicos.

6. A avaliação dos processos de Ensino e aprendizagem. Discussão sobre as estratégias existentes
para avaliação dos processos de Ensino – es�mulando aos licenciandos uma autoavaliação de sua
prá�ca e constante desenvolvimento –; discussões sobre estratégias para avaliação da
aprendizagem de seus estudantes de forma que os licenciandos compreendam quais melhores
estratégias de avaliação para cada obje�vo de ensino definido.
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