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CURSO: Pedagogia 

EIXO TEMÁTICO II: Escola e 

conhecimento: dimensões 

epistemológicas, política e culturais 

 

EMENTA: A escola básica contemporânea: o ensino e a aprendizagem em suas 

dimensões sociais, políticas e culturais. Modelos de ensino (série/ciclos de 

aprendizagem) e suas configurações/perspectivas didático pedagógicas. Planejamento: 

concepções, inovações e modos de significação no trabalho escolar. Conhecimento 

escolar e diversidade cultural. Interdisciplinaridade e transversalidade na organização 

do conhecimento dos anos iniciais de escolarização. Concepções e práticas de 

avaliação (série/ciclos de aprendizagem). Acompanhamento e recuperação da 

aprendizagem. A comunicação na sala de aula como elemento constituinte do ensino e 

da aprendizagem: interações, atitudes e recursos. A disciplinarização/especialização do 

conhecimento nos anos iniciais e suas implicações na escolarização das crianças. 

 
 

OBJETIVOS: 

• Discutir sobre a função social da escola e suas diferentes formas de organização; 

• Discutir sobre os processos de ensino e aprendizagem na escola básica em suas 

dimensões sociais, políticas e culturais; 

• Identificar e problematizar as diferenças entre a organização da escola por série e 

ciclos e suas implicações para a prática pedagógica; 

• Discutir sobre as formas de organização do conhecimento nos anos iniciais do 

ensino fundamental de forma interdisciplinar e intercultural; 

• Conhecer como se estrutura a prática educativa nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 

• Elaborar diferentes formas de planejamento para os anos iniciais do ensino 

fundamental; 

• Discutir sobre concepções e práticas de avaliação do ensino fundamental. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDADE I: A escola básica e suas formas de organização 

➢ A função social da escola 

➢ A escola e suas formas de organização: series e ciclos 

➢ A escola básica e os processos de ensino e aprendizagem 

 

UNIDADE II: Conhecimento escolar e suas formas de organização nos anos 

iniciais do ensino fundamental 

➢ O conhecimento escolar 

• Disciplinas 

• Interdisciplinaridade 

• Transversalidade 

➢ O conhecimento escolar e diversidade cultural 

 

UNIDADEIII: Prática Pedagógica: do planejamento a avaliação 

➢ Planejamento: concepções formas de organização 

• Plano; 

• Projeto; 

• Sequência Didática 

➢ Aula: interações, atitudes e recursos 

➢ Avaliação: concepções e práticas 
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