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EMENTA 

 
Fundamentos teór icos sobre o ens ino de c iênc ias soc ia is .  Estudo de regulamentações atuais 
sobre educação básica. Invest igação do universo escolar em seus múlt iplos aspectos (ens ino-
aprendizagem, ambiente cul tura l ,  educacional e soc ia l ,  espaço de v ivênc ia, o cot idiano escolar,  
estrutura administrat iva e pedagógica etc . ) .  A prát ica ref lex iva e o estágio.  A Formação do 
Professor e o debate sobre l icenc iaturas.  
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo geral: 
- Discutir criticamente as concepções teóricas sobre ensino de sociologia na educação básica, considerando a 
relação entre conhecimento escolar e ensino de ciências sociais, a realidade do ensino de sociologia no âmbito 
escolar bem como as principais formulações sobre aprendizagem significativa do ensino de ciências sociais no 
país; 
 
Objetivos específicos: 
 
- Estudar o contexto histórico do ensino de ciências sociais em perspectiva histórica; 
- Analisar as leis, normas, parâmetros e diretrizes sobre ensino de ciências sociais no Brasil 
- Debater a iniciação à docência em ciências sociais na educação básica nacional 
.  Sistematizar estudos nacionais sobre formação de professores em humanidades e em ciências sociais, materiais e 
livros didáticos, avaliação e políticas públicas de ensino de ciências sociais 
 - Coletar, sistematizar e analisar dados sobre a experiência de estágio no ambiente escolar: infra-estrutura, 
formação real e ideal de docentes de ciências sociais, relação da juventude escolar com ensino de ciências sociais, 
livros didáticos, formação de professores, cotidiano escolar, dando relevo especial ao recôncavo. 

                                                           
1
 T = Teórico      P = Prático    E= Estágio 

 



 

 

 

METODOLOGIA 

 
  O curso está dividido em três unidades,  a primeira de caráter teórico sobre os estudos sobre história, desafios e 
potencialidades do ensino de ciências sociais no âmbito escolar. A segunda no processo de coletas de dados 
documentais, observação participante e quanti-qualitativa no espaço escolar. A terceira na construção da 
sistematização, descrição densa e analítica dos dados, em perspectiva triangulada. Para cumprir esses objetivos: 
aulas expositivo-dialógicas, estudos dirigidos, trabalhos em grupos, relatos de experiência. Além disso, construção 
de relatório do estágio I 
 

 

RECURSOS 

 

Quadro branco; pincel,  apagador;  gravador, máquina fotográfica, caderno de campo e 
computador com projetor ou te levisão,  caixas de som e  textos impressos ou eletrônicos.  

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I – Olhar, ouvir e escrever na iniciação à docência 

 
1.1 – estudos sobre estado da arte do ensino de sociologia no Brasil: formação de professores 
1.2 – estudos nacionais sobre estágio e experiências em iniciação à docência em ensino de ciências sociais 
1.3 -  A questão dos livros didáticos de ciências sociais 
1.4 – a temática da avaliação; dos jovens e da disciplina de ciências sociais no âmbito escolar 
 
Unidade II – Olhar, ouvir e escrever 
 
2.1. A Escola como espaço sócio-cultural 
2.1.1 – A Infra estrutura da escola 
2.1.2 – Lidando com documentos escolares: livros, atas, relatórios, planos de aula e de unidade 
2.1.3 - A observação participante no ambiente escolar: sociabilidades, galeras, estilos de vida, cidadania na escola, 
práticas profissionais, gestão, clima organizacional e lutas cotidianas. 
2.2. A sala de aula: que espaço é esse? 
 
Unidade III – A sistematização da experiência 
 
3.1 – O que, como, quando, onde e com quem observar? Elaborando roteiros de entrevista, de observação 

documental e dos dados quanti-qualitativos 
3.2 – A construção do relatório de estágio supervisionado 
3.3 -  As etapas do trabalho observacional: ver, ouvir, escrever 
3.4 -  Apresentação escrita e oral do relatório  

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Elaboração de relatórios, contendo: introdução, escolha da escola, a percepção e auto-percepção da docência, os 
objetivos, a justificativa, as questões norteadoras, perfil dos sujeitos da escola, dos espaços; os dados 
quantitativos, qualitativos e documentais e sua análise. 6,0 



Construção de Plano de Aula 2,0 
Participação nas aulas teóricas 2,0 
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