
DISCIPLINA: Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais II 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 90 horas 
TEÓRICA: 30 horas 
PRÁTICA: 60 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: NC 013 

EMENTA 
 
Práticas pedagógicas e metodologias de ensino: a mediação didática e a transformação de 
saberes científicos em saberes escolares. Livros didáticos: limites e possibilidades. Escola, 
recursos didáticos e os jovens no mundo contemporâneo. Tecnologias da Informação e da 
Comunicação e educação. Os debates e possibilidades do ensino a distância. Pesquisa 
como elemento central do ensino de Ciências Sociais. Ensino de Sociologia e educação 
profissional e tecnológica. 

OBJETIVOS 
 

 Refletir sobre os processos de recontextualização didática dos conteúdos das Ciências 
Sociais na escola básica a partir da análise de práticas pedagógicas e de metodologias 
de ensino; 

 Conhecer experiências de práticas pedagógicas compartilhadas por docentes em 
publicações que abordam a realidade vivida pelo professor de Sociologia em seu fazer 
pedagógico; 

 Compreender que a prática do ensino de Ciências Sociais na escola básica cumpre um 
papel que vai além da transmissão de conteúdos relacionados a teorias, autores e 
conceitos; 

 Analisar a importância do uso de recursos didáticos variados, tais como audiovisual 
(filmes, músicas, fotografias, pinturas, charges, quadrinhos etc.), leitura e escrita em 
Ciências Sociais (literatura, jornais, artigos de revistas), dinâmicas de grupo e diálogos 
interdisciplinares em aulas de Sociologia; 

 Reconhecer a centralidade da prática da pesquisa como ferramenta pedagógica capaz 
de auxiliar o desenvolvimento da “imaginação sociológica” e do “raciocínio sociológico” 
dos estudantes; 

 Avaliar o acúmulo de discussão em torno da produção de livros didáticos de Sociologia; 

 Produzir planos de aula e materiais didáticos adaptados às diferentes séries e níveis de 
ensino; 

 Refletir sobre as formas e modalidades de ensino a distância e de Tecnologia da 
Informação e da Comunicação; 

 Analisar a educação profissional tecnológica e a ensino de Sociologia. 

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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