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EMENTA 
 
Esta disciplina tem como proposta abordar a construção da identidade, o trabalho 
docente e a formação de professores, o cotidiano na escola, nas salas de aula e no 
trato com o estudante, bem como discutir os processos de ensino-aprendizagem e as 
atividades docentes como planejamento de ensino, avaliação e construção de 
práticas pedagógicas democráticas.  

OBJETIVOS 
 

 Refletir sobre a profissão do magistério historicamente, considerando a 
formação, os saberes e as trajetórias docentes. 

 Construir saberes teórico-práticos sobre o trabalho docente comprometido com 
uma prática emancipadora e democrática. 

 Contribuir na formação de professores críticos e comprometidos com os ideais 
democráticos e com a luta contra o fracasso e evasão escolar. 

 Elaborar planos e planejamentos de ensino que possam contribuir para o 
processo de construção de práticas pedagógicas inclusivas e democráticas.  

 Discutir processos e estratégias de avaliação. 

METODOLOGIA 
 
Aulas expositivas dialogadas, com discussão dos textos da bibliografia; seminários 
apresentados pelos(as) estudantes e coordenados pelo(a) professor(a) sobre os 
textos da bibliografia, além de leituras e pesquisas, dentre outras escolhidas pelo(a) 
professor(a). 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 
 
Trabalhos, seminários, provas e outras escolhidas pelo(a) professor(a). 
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