
 FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS 
 

DISCIPLINA – DIDÁTICA 
PROFESSORA: Jussara S. Pimenta 

 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CURSO 

 
I. IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome da Disciplina: 
2. Período Letivo: 
3. Duração: 
4. Número de Créditos: 

5. Pré-requisitos: 
6. Carga Horária: 
7. Professor(es): 

 
II. JUSTIFICATIVA (justificativa/razões) 

• Deve responder às seguintes perguntas: qual a importância e o papel da matéria de 
ensino no desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos alunos? Para que 
serve a disciplina? 

• O por que da disciplina – a disciplina e a sua importância na formação do estudante 
em relação ao curso e a interrelação da disciplina com as outras disciplinas do 
curso; 

• O perfil do estudante (considerar o pretendido pelo curso do estudante, explicitando 
em que a disciplina pode contribuir na construção do referido perfil); 

• Traça a orientação geral do plano explicitando a importância e o seu papel no 
conjunto do plano da escola, o que espera que os alunos assimilem após o estudo da 
disciplina e as formas de atingir esse propósito. 

 
III. OBJETIVOS 

• Vão direcionar o trabalho docente tendo em vista promover a aprendizagem dos 
alunos; 

• Devem explicitar o resultado esperado e que deve ser atingido por todos os alunos 
ao término daquela unidade didática; 

• Os resultados são conhecimentos (conceitos, fatos, princípios, teorias, 
interpretações, idéias organizadas, etc.) e habilidades (o que deve aprender para 
desenvolver suas capacidades intelectuais: organizar seu estudo ativo e 
independente; aplicar fórmulas em exercícios, observar, coletar e organizar 
informações sobre determinado assunto, raciocinar com dados da realidade; 
formular hipóteses, usar materiais e instrumentos dirigidos pela aprendizagem da 
matéria, como dicionários, mapas, réguas, etc.); 

• Devem expressar também as atitudes e convicções em relação à matéria, ao estudo, 
ao relacionamento humano, à realidade social (atitude científica, consciência 
crítica, responsabilidade, solidariedade, etc.). Embora dificilmente possam se 
transformados em proposições expressando resultados, esses itens fazem parte dos 
objetivos e tarefas docentes. 

 
IV. EMENTA DA DISCIPLINA 

Previsão em linhas gerais do que vai ser trabalhado na disciplina. 
 

V. UNIDADES E SUBUNIDADES DE ENSINO (tópicos) 



 FACULDADE DA REGIÃO DOS LAGOS 
São o conjunto de temas interrelacionados que compõem o plano de ensino para uma 
série. Cada unidade didática contém um tema central do programa, detalhado em 
tópicos. 
 

VI. METODOLOGIA 
• É o componente do plano de ensino que dará vida aos objetivos e conteúdos. Indica 

o que o professor e os alunos farão no desenrolar de uma aula ou conjunto de aulas; 
• Estabelece a linha que deve ser seguida no ensino (atividade do professor) e na 

assimilação (atividade do aluno) da matéria de ensino; 
• O professor estará respondendo às seguintes questões: que atividades os alunos 

deverão desenvolver para assimilar este assunto da matéria, tendo em vista os 
objetivos? Que atividades o professor deve desenvolver de forma a dirigir 
sistematicamente as atividades dos alunos adequadas à matéria e aos objetivos? 

• Atividades: aula expositiva dialogada, monografia, seminários, atividades de 
pesquisa, entrevista, aula de campo, aula prática de laboratório, trabalho em grupo, 
produção e estudo de texto, atividades de extensão, aula prática, outros (indicar). 

 
VII. AVALIAÇÃO 

Formativa: periódica (ao longo do processo de ensino-aprendizagem com vistas à 
realimentação) e somativa (ao final de cada unidade, subunidade ou projeto). 
 

VIII. BIBLIOGRAFIA 
Refere-se à Literatura Básica, relacionada aos conteúdos trabalhados que deve ser do 
conhecimento do aluno. A Bibliografia consiste de livros, revistas, jornais, sites, etc., 
que pode aumentar, ainda mais, os conhecimentos do aluno. 
 


