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EMENTA
Planejamento de ensino e avaliação. Reﬂexões teóricas da realidade educacional. Revisão sobre
planejamento curricular: estruturação, implementação, e avaliação dos planos de ensino; aspectos
teóricos e prá cos. Análise e elaboração de sequências didá cas- iden ﬁcação, análise e avaliação
de formas de atuação do professor de Matemá ca e Física. O ensino de Matemá ca e Física nos
Parâmetros Curriculares Nacionais, observação, par cipação e regência ou consolidação de
intervenção no Ensino Médio. Escolha de elementos do currículo idealizado para o ensino de
Matemá ca e Física e sua análise e discussão. Elaboração de projeto de ensino de Matemá ca
e Física. Construção de uma proposta de intervenção, mediante observação da realidade
educacional presenciada nas escolas.
OBJETIVOS
Subsidiar os estudantes para o planejamento e a programação dos conteúdos de Ciências em
Ensino Fundamental e Médio, em Matemá ca e Física, propiciando-lhes a vivência e a reﬂexão da
prá ca docente. Familiarizar com a essência e par cularidades do ensino de Ciências em Ensino
Fundamental e Médio em Matemá ca, e no Ensino Médio em Física. Fornecer ao aluno ferramental
básico para preparar-se para o efe vo exercício docente na sua área especiﬁca de formação. Proceder
à seleção e organização de conteúdos e a sua transposição didá ca, construindo um
conhecimento curricular considerando o contexto cogni vo, afe vo e sociocultural dos
estudantes. Conhecer os temas transversais e sua importância como ar culadores necessários à
interdisciplinaridade e contextualização.
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