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EMENTA: 

As diferentes perspectivas sobre a produção do conhecimento científico. A história do 

ensino de 

ciências e biologia no Brasil. As propostas curriculares e os materiais didáticos para o 

ensino de 

ciências e biologia. As pesquisas sobre o ensino de ciências e biologia no Brasil. As 

dimensões 

epistemológico-culturais do ensino de ciências e biologia. A aplicabilidade dos 

conhecimentos em 

educação à metodologia dos processos de ensino-aprendizagem. Atividades de prática 

de ensino: 

planejamento, avaliação e ensaios pedagógicos. 

 

OBJETIVOS: 

- Estimular o licenciando a uma reflexão dos problemas do ensino de ciências e 

biologia, através de 

um embasamento teórico mediado por um contato com a realidade. 

- Levar o estudante a uma definição de objetivos significativos, que dêem conta da 

elaboração ou 

mesmo escolhas de estratégias de ensino, bem como da avaliação dessas estratégias 

visando a 

melhoria do ensino de ciências e biologia ao nível fundamental e médio. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

1. O trabalho pedagógico: 

- a produção do conhecimento científico. 

- a história do ensino de ciências e biologia. 

- as propostas curriculares do ensino de ciências e biologia. 

- as pesquisas no ensino de ciências e biologia. 

- as dimensões epistemológico-culturais do ensino de ciências e biologia. 

2. Organização do trabalho docente – planejamento e avaliação: 

- possibilidades metodológicas nas aulas de ciências e biologia. 



- os materiais didáticos. 

3. Ensaios pedagógicos. 

PRÁTICA PEDAGÓGICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

Os estudantes elaborarão coletivamente propostas de ensino, com temas 

interdisciplinares envolvendo 

Ciência, Tecnologia e Sociedade. Após o planejamento coletivo, será feita a aplicação e 

posteriormente avaliação da atividade. Essas atividades serão realizadas principalmente 

em escolas 

públicas e objetivam, inicialmente, aproximar os estudantes dos espaços educacionais 

formais. As 

propostas planejadas serão aplicadas através de mini-cursos. 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

Desenvolvimento de projetos de extensão, junto a Escolas Públicas, através de palestras, 

mostras 

científicas, desenvolvimento de TCCs, mini-cursos, entre outras atividades, buscando 

articular a 

pesquisa, ensino e extensão. 
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