
DISCIPLINA: Laboratório e Prática de Ensino em Ciências Sociais IV 
PRÉ-REQUISITOS: Não há 
CARGA HORÁRIA: 90 horas 
TEÓRICA: 30 horas 
PRÁTICA: 60 horas 
CRÉDITOS: 4 
CÓDIGO: CS 020 

EMENTA 
 
Estágio como pesquisa e formação docente: a integração entre teoria e prática. 
Planejamento e avaliação em Ciências Sociais: avaliações em larga escala (ENEM, 
vestibulares) e avaliações qualitativas. Projetos de trabalho: disciplinaridade, 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Plano de aula e planejamento pedagógico. 

 

OBJETIVOS 
 

 Refletir sobre a integração entre teoria e prática na formação do(a) docente em 
Sociologia; 

 Analisar as diferentes perspectivas e propostas de avaliação que podem ser 
utilizadas no ensino de Sociologia; 

 Compreender a integração entre o planejamento pedagógico e a avaliação; 

 Analisar propostas interdisciplinares e transdisciplinares de planejamento 
pedagógico; 

 Elaborar um plano de aula. 

  

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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