ANEXO II DA RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 698

EMENTAS DAS DISCIPLINAS
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
Linguagem, sociedade, cultura, discurso e ensino de língua. Alfabetização e letramento.
Concepções teóricas de aquisição e desenvolvimento da linguagem escrita. Práticas
lingüístico-discursivas e formação do leitor e do escritor. Literatura e alfabetização.
ARTE E EDUCAÇÃO I
Conceito de Arte. Apreciação estética. Potencial criador. A dupla faceta da Arte na Educação:
como fator integrante e integrador das demais áreas de saber. A Música na educação.
Percepção e expressão em Música. Apreciação musical. Repertório para Educação Infantil e
anos iniciais do Ensino Fundamental. Música e movimento. Dança como expressão corporal.
Cultura lúdica.
ARTE E EDUCAÇÃO II
As Artes Visuais e a Educação. Diferentes formas de trabalho em Artes Visuais (pintura,
desenho, modelagem, colagem, vídeo). Evolução do grafismo infantil e suas relações com a
aquisição da escrita. Leitura de imagens. Cultura, imagem e tecnologias. Linguagem teatral e
Educação. Jogos teatrais. Cultura lúdica.
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO I
Natureza e sentido da filosofia. Polis, nascimento da filosofia e Paidéia. Razão e educação na
Idade Média. Razão e educação na Idade Moderna.
FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO II
Filosofia e educação. Educação, cultura e formação. Educação, escola, cultura e saber.
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Conceito de Ciência. Objeto das Ciências Humanas. Concepções teóricas na área das Ciências
Humanas. O método das Ciências Humanas. As Ciências Humanas na educação infantil e nas
séries iniciais do ensino fundamental. A formação dos conceitos fundamentais das Ciências
Humanas e suas relações com conteúdos programáticos e currículos.
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DAS CIÊNCIAS HUMANAS NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Formações do conceito de relações sociais, espaço e tempo na educação infantil e séries
iniciais. Alternativas metodológicas para o ensino das Ciências Humanas. A questão ao livro
Didático. O local e o regional na educação infantil e séries iniciais ao E.F.
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE CIÊNCIAS NATURAIS NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Subsídios teóricos para o entendimento do processo de construção do conhecimento científico
e os paradigmas das Ciências. Contextualização do ensino das Ciências Naturais na educação
infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Contribuições do ensino de Ciências frente
às questões da inclusão, das drogas e da sexualidade.
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE CIÊNCIAS NATURAIS NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Objetivos gerais, conceitos básicos e procedimentos metodológicos para o ensino das
Ciências Naturais na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental.

FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Concepções de linguagem e lingüística. Ensino de língua e fracasso escolar. Leitura, produção
de texto e análise lingüística. Literatura.
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II
Leitura, produção de textos e análise lingüística. Pesquisa e formação do leitor e do escritor.
Discurso, docência e pesquisa. Literatura. Diretrizes e projetos, em língua portuguesa, para a
escola.
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL I
Visão histórica e epistemológica do conhecimento matemático. A função social dos conteúdos
matemáticos. A matemática no currículo, na legislação e em diferentes enfoques teóricos
metodológicos. O processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos matemáticos na
educação infantil. Elaboração de propostas metodológicas para a matemática na educação
infantil.
FUNDAMENTOS E METODOLOGIA DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL II
Fundamentos teóricos e metodológicos dos conteúdos (conceitos) matemáticos nos anos
iniciais do ensino fundamental. Elaboração de propostas metodológicas para a matemática nos
anos iniciais do ensino fundamental. A avaliação da aprendizagem matemática.
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO I
A história como Ciência. História e história da educação: um debate teórico e metodológico
atual. Origens da educação pública. História da educação brasileira na Colônia e no Império.
HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO II
A educação escolar no período republicano. A educação popular. Reformas educacionais:
relação
público/privado;
relação
centralização/descentralização;
formação
e
profissionalização de professores. Pensamento pedagógico brasileiro.
POLÍTICAS EDUCACIONAIS E EDUCAÇÃO BÁSICA
A educação no contexto das transformações da sociedade contemporânea; a relação Estado e
políticas educacionais; as políticas, estrutura e organização da educação escolar no Brasil a
partir da década de 1990; a regulamentação do sistema educacional e da educação básica; as
políticas educacionais em debate.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO I
História e eixos epistemológicos da Psicologia; Psicologia e Educação; desenvolvimento
cognitivo, afetivo, social e psicomotor da criança ao adulto e suas implicações no processo
ensino-aprendizagem. Abordagens teóricas: comportamental e psicanalítica e suas
contribuições para a compreensão dos processos educativos.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO II
Os processos de ensino-aprendizagem e desenvolvimento da criança ao adulto: contribuições
de Piaget, Vygotsky e Wallon; interações socioculturais, construção do conhecimento e
constituição dos sujeitos nas práticas sociais.
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SOCIEDADE, CULTURA E INFÂNCIA
A construção histórica – social e cultural do sentimento de infância. História do atendimento à
infância brasileira. A concepção de infância na formação do pensamento pedagógico a partir
das contribuições de Roussean, Pestalozzi, Montenorl, Iroebel e Dewey. Sociedade,
Modernidade, Educação e Infância.
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO I
Condições histórico-sociais e intelectuais do surgimento da Sociologia. O objeto e o método
da Sociologia em Durkheim, Marx e Weber. A organização da vida social. A educação como
processo social.
SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO II
Concepções de educação dos clássicos da sociologia (Durkheim Marx e Weber). Educação e a
organização da cultura em Gravrsci. Educação e teoria da prática em Bourdieu. A
compreensão sociológica da educação no Brasil.
CULTURA, CURRÍCULO E AVALIAÇÃO
Currículo e avaliação na educação brasileira: pensamento curricular; currículo e suas
dimensões epistemológica, histórica, didático-pedagógica, política e cultural; política do
conhecimento oficial e currículo escolar, como política cultural; concepções teóricas do
currículo e da avaliação; currículo disciplinar e possibilidades de superação da disciplina;
debates contemporâneos no campo do currículo e da avaliação; desafios para o século XXI.
DIDÁTICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Estudo das contribuições da Pedagogia, da Didática e da pesquisa sobre a formação de
professores – concepções pedagógicas; sentido social da profissão professor; a organização do
trabalho docente: planejamento, desenvolvimento e avaliação do processo de ensino – tendo
em vista a formação e atuação profissional dos alunos do curso de Pedagogia.
EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MÍDIAS
Educação e comunicação como práticas culturais. Mídias como expressão simbólica das
diferenças culturais. A tecnologia como cultura e potencializadora da produção cultural.
Consumo e ética. Processos educativos mediados por tecnologias; tecnologias e suas
implicações na educação; gestão da comunicação e das mídias no ambiente escolar.
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Vivência de processos de investigação e problematização da realidade de educação, a partir
do campo de estágio e dos aportes teóricos da Pedagogia, tendo em vista o desenvolvimento
de conhecimentos, habilidades e compromisso inerente à profissão docente. Ênfase no
conhecimento da organização do trabalho pedagógico desenvolvido no campo de estágio.
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL II
Vivência de processos de investigação e problematização da realidade de educação, a partir
do campo de estágio e dos aportes teóricos da Pedagogia, tendo em vista o desenvolvimento
de conhecimentos, habilidades e compromisso inerente à profissão docente. Ênfase na coleta
sistemática de dados e elaboração do projeto de ensino-aprendizagem.
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL III
Vivência de processos de investigação e problematização da realidade de educação, a partir
do campo de estágio e dos aportes teóricos da Pedagogia, tendo em vista o desenvolvimento
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de conhecimentos, habilidades e compromisso inerente à profissão docente. Ênfase no
desenvolvimento e avaliação do projeto de ensino-aprendizagem.
ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL IV
Vivência de processos de investigação e problematização da realidade de educação, a partir
do campo de estágio e dos aportes teóricos da Pedagogia, tendo em vista o desenvolvimento
de conhecimentos, habilidades e compromisso inerente à profissão docente. Ênfase na
sistematização, análise e apresentação de relatório do trabalho desenvolvido.
GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
O trabalho na sociedade capitalista: história, modos de produção, relações de produção. A
escola no capitalismo: organização, gestão dos processos educativos, o trabalho docente. A
gestão escolar democrática nas políticas educacionais: concepções de gestão e organização da
escola. A escola como cultura organizacional: o projeto político-pedagógico coletivo e o
trabalho do professor.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I
Metodologia do trabalho científico. Procedimentos básicos para o trabalho intelectual. A
questão do conhecimento. Senso comum e saber científico. Limites da ciência. Mito da
neutralidade científica. Conhecimento e poder. Normas e técnicas para a produção da
monografia.
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II
Elaboração da monografia. Documentação e leitura da bibliografia. Construção lógica do
trabalho. Redação final.
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