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Ementa: 

Trabalho e profissão docente na Educação Básica. Elementos constitutivos da profissão docente. Saberes e práticas 
docentes e sua articulação com a produção de conhecimento. Mediação docente para o ensino de conteúdos escolares. 
Abordagens teórico-metodológicas de ensino na Educação Básica. 

 

Objetivos: 
 

 Compreender e reconhecer aspectos da profissão e da profissionalidade docentes na educação básica. 

 Compreender as diversas possibilidades de se conceber a docência na educação básica a partir de matrizes 
teóricas distintas. 

 Comparar as diferentes matrizes teóricas a partir dos aspectos que as constituem. 

 Identificar e distinguir saberes experenciais docentes. 

 Conceituar mediação docente e reconhecer a sua importância no ensino de conteúdos escolares.  

 

Conteúdos 

 Trabalho e profissão docente na educação básica. 

 Saberes e práticas docentes e sua articulação com a produção de conhecimento  

 Mediação docente para o ensino de conteúdos escolares  

 Abordagens teórico-metodológicas de ensino na Educação Básica 
 

 
 

 

Metodologia: 

Os conteúdos da disciplina serão desenvolvidos em encontros na plataforma virtual Google Meet e de atividades 
disponibilizadas na sala de aula virtual Google Classroom. Os estudantes deverão utilizar a conta institucional para 
acessar essas ferramentas do pacote G Suite. 
 
Serão mantidos os encontros semanais de forma síncrona, com duas horas de duração, no dia e horário da oferta da 
disciplina  (terças-feiras, das 16h às 18h), articulados às atividades da sala de aula virtual. 
 
São propostas como principais estratégias: 

 Diálogo com textos de leitura obrigatória (referenciais teóricos e artigos de pesquisas recentes), em encontros 
síncronos, com participação de professores pesquisadores das temáticas de interesse da disciplina, e por meio 
de postagem de sínteses como atividade assíncrona. 

 Realização de seminários temáticos por grupos de alunos. 

 



Avaliação: 

 Atividades assíncronas (produção de sínteses): 4,0 pontos 

 Seminário: 4,0 pontos 

 Auto-avaliação: 2,0 pontos 
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