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Disciplina C/H Ementa 

Prática de Pesquisa I 

45h Compreensão dos pressupostos teóricos da investigação 
científica em educação: relação entre o objeto de investigação 
científica, os referenciais teóricos e os métodos de 
investigação. Compreensão da atitude e do fazer científicos 
como inerentes ao ato de educar. 

Práticas Pedagógicas e 
Alfabetização  

45 Organização dos conhecimentos através da prática da 
pesquisa. Conteúdos articulados aos temas transversais. 
Introdução da prática de pesquisa em temas conflitantes do 
cotidiano educacional. A constituição do ser professor/a: 
história e memória. Pesquisas e reflexões sobre a 
alfabetização realizadas pelos professores considerando-se a 
relação entre teorias e práticas didáticas (nas várias etapas 
do desenvolvimento da experiência docente), e a identificação 
dos fatores de evolução dos saberes pedagógicos. Reflexão 
crítica da prática educativa. 

Alfabetização científica em 
sala de aula: conceitos e 
práticas 

45 Estudo de teorias e práticas da alfabetização científica, com 
destaque para o conhecimento científico no cotidiano escolar. 
A ciência como forma de organizar e pensar as condições da 
vida. 

Políticas públicas 
educacionais e diversidade 
cultural 

45 Fundamentação legal, trajetória política e pressupostos 
teórico-metodológicos do debate sobre diversidade cultural no 
campo da educação. Políticas de ações afirmativas de 
combate às desigualdades ao preconceito. Sucesso escolar e 
fortalecimento das diferenças étnicas e de gênero. 
Implementação das leis 10.639/2003 e 11.645/2008. 

Organização e Gestão 
Escolar  

45 A gestão escolar: perspectivas para o Ensino Fundamental e 
Médio. O planejamento das atividades escolares e a 
elaboração do Projeto Pedagógico da Escola, com ênfase na 
questão da alfabetização; Projetos Pedagógicos e Avaliação 
de projetos pedagógicos, plano de curso, plano de unidade, 
de ensino e de aula; O projeto pedagógico e trabalho coletivo; 
Planejamento e sistema integrado de ensino. Execução de 
planos. Avaliação de planos. 

Estrutura da escola e o 
currículo 

45 O projeto político pedagógico e o currículo escolar. Gestão 
dos currículos da educação básica; o papel do professor no 
processo de ensino-aprendizagem do aluno: didática, 
métodos, técnicas, tecnologias educacionais, procedimentos 
das instituições de ensino e seu alinhamento com as 
propostas curriculares; as propostas curriculares e a 
organização do ensino; Estudo de problemas construídos 
empiricamente e a análise de casos selecionados. 

Princípios e práticas 

investigativas em 

Alfabetização 

45 Estudo da alfabetização, letramento e cultura escrita. O 
processo de construção/aquisição da leitura e da escrita. 
Estudo e análise dos métodos de alfabetização. Análise e 
produção de materiais didáticos para a Alfabetização. 

Gestão dos espaços 
públicos e relação com a 
comunidade 

45 Arquitetura escolar e qualidade da educação. Construção e 
reforma de Edificações Escolares/Padrões de infraestrutura 
para o espaço físico destinado à educação infantil e ao ensino 
fundamental. Participação da Comunidade no Conselho da 
Escola. Vínculos e decisões do Conselho Tutelar e da direção 



da escola. 

Gestão pedagógica na 
Educação Matemática 

45 Estudos relativos aos conhecimentos matemáticos para 
alfabetização e suas implicações em sala de aula; didática 
relacionada ao ensino de matemática para formação inicial e 
continuada do professor alfabetizador; os processos de 
aprendizagem na formação dos conceitos de: número; espaço 
e forma, tratamento da informação, grandezas e medidas. 

Prática de Pesquisa II  

45 Compreensão dos pressupostos teóricos da investigação 
científica em educação: relação entre o objeto de investigação 
científica, os referenciais teóricos e os métodos de 
investigação. Compreensão da atitude e do fazer científicos 
como inerentes ao ato de educar. 

Prática de Pesquisa 
III/Exame de qualificação 

45  

Prática de Pesquisa 
IV/Dissertação 

90  

DISCIPLINAS OPTATIVAS   

Práticas de leitura na 
escola 

45 Especificidade do processo de leitura. Modalidades e tipos de 
leitura. Os conteúdos e estratégias do processo de leitura. 
Avaliação em leitura.Exercício da leitura oral no cotidiano da 
escola como forma de instrumentalização do português culto. 

Mídias e Tecnologias no 
cotidiano escolar 

45 Estudo de usos das mídias e tecnologias no cotidiano da 
escola básica. A relação entre os documentos didático-
pedagógicos sobre o uso das mídias e tecnologias e a prática 
real nas escolas. 

Escrita, produção textual e 
práticas culturais 

45 Estudo das especificidades do processo de escrita e da 
produção textual situando-as no âmbito das práticas culturais. 
Psicogênese da língua escrita: questões teóricas e práticas. 
Conteúdos e estratégias do processo da escrita. Avaliação em 
escrita. A discussão da escrita como prática cultural, como 
elemento para pensá-la nas práticas pedagógicas 

 
 


