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2. EMENTA 

Princípios e fundamentos teórico-metodológicos da organização do trabalho pedagógico. 

Gênese histórica do campo da didática e a relação com a pedagogia. Perspectivas atuais para a 

educação e a organização da escola. Reflexão e análise das perspectivas, técnicas e 

instrumentos de planejamento e avaliação da prática pedagógica. 
 

                 

3. OBJETIVO GERAL 

Compreender, de maneira contextualizada, os princípios e fundamentos teórico-metodológicos 

da organização do trabalho pedagógico, com enfoque na didática para o ensino e 

aprendizagem da matemática. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Debater a respeito das principais tendências pedagógicas na didática; 

- Refletir sobre aspectos do educador matemático na coletividade de formação; 

- Debater o planejamento pedagógico; 

- Conhecer a estrutura organizacional da educação e seus reflexos na escola; 

- Perceber a importância da avaliação como um processo na prática pedagógica, com ênfase na 

Matemática. 

 

5. CONTEÚDOS/TEMÁTICAS 

1. As tendências pedagógicas na Didática e organização do trabalho pedagógico; 

 

2. O educador matemático na coletividade de formação; 

 

3. Planejamento participativo no contexto escolar; 

 

4. O Sistema Nacional de Educação, Plano Nacional da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases 

da educação nacional e o Projeto Político Pedagógico na organização da Escola; 

 

5. Avaliação do processo pedagógico e a Educação em Matemática. 

 



 

 

6. METODOLOGIA / PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

O componente curricular Organização do Trabalho Pedagógico será desenvolvido por 

meio de aulas presenciais e extraclasses, em que cada bloco de conteúdos/temáticas será 

apresentada por três momentos: 

 

1º - Momento: 

 Apresentação geral de objetivos da temática em discussão; 

 Historicização sobre a temática central e seus fundamentos teórico-metodológicos. 

2º - Momento: 

 Desenvolvimento e problematizações da temática, buscando estabelecer uma relação 

entre teoria – prática, por meio de: 

 Aulas expositivas dialogadas e reflexivas; 

 Discussão de textos a partir da exposição e leitura; 

 Pesquisa e visita em sites de periódicos; 

 Aulas demonstrativas; 

 Grupo de verbalização e de observação; 

 Construção de textos e resumos; 

 Seminários e apresentações de trabalhos em grupos; 

 Debates com estudantes/professores/técnicos e demais convidados. 

 

3º - Momento: 

 Síntese Reflexiva acerca das temáticas trabalhadas. 

 

7. RECURSOS DIDÁTICOS 

 

8. INSTRUMENTOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Partindo do princípio de que a avaliação precisa ser “um julgamento de valor sobre 

manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão” (LUCKESI, 

1998: 33), a mesma será feita simultaneamente aos procedimentos das aulas, observando-se o 

envolvimento dos presentes com a temática abordada e a aprendizagem, tendo em vista o 

cumprimento dos objetivos ou reformulações das propostas pedagógicas para alcançá-los. 

No que se refere aos critérios e instrumentos, para composição dos resultados alcançado pelos 

estudantes, utilizaremos de: 

 Observações individuais e coletivas, no transcorrer das aulas e do semestre letivo, no 

que se refere ao envolvimento, participação, dedicação, compreensão e aprendizagem 

dos estudantes; 

- Projetor multimídia; 

- Textos-base (xerocopiados); 

- Quadro, piloto e apagador; 

- Slides; 

- Computadores. 



 Avaliações teóricas e práticas dos conteúdos/temáticas por meio de:  

I – Atividade individual/em grupo: Seminários e apresentações orais durante as aulas;  

II – Atividade em grupo: Elaboração de uma proposta de intervenção; 

II - Trabalho Individual: construção e entrega de texto abordando as principais 

compreensões acerca das tendências pedagógicas, a didática na Educação Matemática e 

a Organização do Trabalho Pedagógico. 

 

Atividades de Recuperação paralela e final a partir dos conteúdos trabalhados no semestre 

com critérios e instrumentos descritos nesse plano. 

 

9. ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES  
      

A disciplina trabalhará elementos fundamentais para a compreensão da organização do trabalho 

pedagógico e suas interconexões com as demais disciplinas da pós-graduação em Educação 

Matemática na integração entre todo e partes.  
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