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1. EMENTA 

Disciplinarização e currículo. Didatização de objetos de ensino. Critérios de elaboração e análise 
de materiais didáticos. 

 

Docente: Sílvio Ribeiro da Silva 

Coordenador do Curso 

Jataí, 11 de fevereiro de 2016. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

Ao final da disciplina, espera-se que os alunos sejam capazes de discutir, perante planos, propostas 
de ensino, materiais didáticos, referenciais curriculares e experiências pessoais, o processo de 
didatização de objetos de ensino em duas vertentes: o planejamento de cursos (programas, planos 
de ensino e projetos) e a avaliação, seleção e elaboração de materiais didáticos. 

2.2. ESPECÍFICOS 

• Apresentar considerações a respeito da situação de produção dos discursos escolares na escola, 
encarada como esfera de atividade humana. 
• Refletir sobre o processo de escolarização dos objetos de ensino, tendo os gêneros do discurso 
como integrantes do currículo escolar. 
• Discutir formas de organização da progressão curricular e da criação de dispositivos de ensino. 



 
 

• Analisar algumas propostas de ensino apresentadas por planos de curso e materiais didáticos, 
focando os gêneros para ensinar ou escolares (programas, projetos, planos e materiais ou 
dispositivos didáticos). 

 

3. PROGRAMAÇÃO 
Transposição didática, currículo e didatização 

Organização da progressão curricular 

Gêneros escolares 

Planos de ensino e/ou sequências didáticas 

Impressos didáticos 

Livro didático 

O livro didático como gênero do discurso 

Processos de avaliação governamental de materiais didáticos – Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD) e Programa Nacional de Bibliotecas Escolares (PNBE) 

 

4. ESTRATÉGIAS 

A disciplina será desenvolvida a partir de aulas expositivas e discussão de questões pertinentes ao 
tema levantadas a partir da leitura de textos teóricos. Além disso, haverá atividades de análise de 
programas, planos de ensino e referenciais curriculares (PCN, PCNEM, OCEM, referenciais 
regionais), bem como de materiais didáticos em uso (livros didáticos, apostilados, coletâneas), 
conforme interesse dos alunos. 

 

5. RECURSOS DIDÁTICOS 

Aparelho de projeção eletrônica, computador 

 

6. AVALIAÇÃO 

A avaliação será feita a partir de um trabalho final em que serão observados, dentre outros aspectos, 
o nível de apreensão do aluno quanto aos conceitos abordados e discussões realizadas. Este trabalho 
deverá estar vinculado a uma de duas frentes: programas, planos de ensino e/ou referenciais; ou 
materiais didáticos, sendo apresentado individualmente. O trabalho poderá ser de caráter analítico 
ou propositivo. Duas versões deverão ser entregues, sendo a primeira delas facultativa. 
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