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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

CÓDIGO: COMPONENTE CURRICULAR:

PROINTER IV - DOCÊNCIA E O CURRÍCULO

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:

INSTITUTO DE FÍSICA

SIGLA:

INFIS

CH TOTAL TEÓRICA:

30

CH TOTAL PRÁTICA:

30

CH TOTAL:

60

Refletir a profissão docente e o currículo da Educação Básica através do conhecimento das bases teóricas, a
função e a relevância dos materiais curriculares na elaboração de estratégias de ensino de Física;
Propiciar aos estudantes discussões sobre o papel da Física como um conteúdo socialmente relevante,
refletindo sobre formas de abordá-lo no espaço escolar. Articular as atividades de ensino de física com a
organização escolar e o currículo;
Desenvolver habilidades necessárias à construção criativa, inclusiva e de qualidade para o emprego de
materiais curriculares no ensino de Física;
Promover a aproximação entre a universidade e a escola por meio da prática da pesquisa e da extensão,
focando no tratamento político-pedagógico dos temas relacionados com a construção de materiais didáticos.

Materiais curriculares para o ensino de Física na Educação Básica. Contexto histórico, Função, relevância, e
adaptações de materiais curriculares para o ensino de Física, incluindo o público alvo da Educação Especial.
Física e Tecnologia no Mundo Contemporâneo; a transposição didática dos conceitos físicos; o aluno e seus
conhecimentos escolares e não escolares. Estudos e atividades práticas sobre as relações entre escola,
material didático, currículo e conhecimento específico de Física.

- Levantamento e discussão das concepções e percepções dos estudantes sobre ensino, aprendizagem e
profissão docente.

- Ensino de física para quê? Para quem? Discussões sobre o ensino de Física no Ensino Médio e suas
implicações

- Histórico do ensino de Física: suas relações com as demandas nacionais e internacionais: Destaque para os
projetos de ensino e livros didáticos brasileiros das últimas décadas;
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_____ /______/ ________

_______________________________

Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso

_____/ ______ / ________

____________________________

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica

(que oferece o componente curricular)

- Propostas curriculares para a Educação Básica.

- Transposição didática dos conhecimentos da Física para o Ensino de Física.

- A relevância da Alfabetização Científica para a compreensão do mundo.

- O Livro didático e o ensino de física: Análise e discussões sobre possibilidades de uso

- Atividades Experimentais como auxilio para o processo de ensino e aprendizagem

- O currículo e as tecnologias: demandas e desafios no ensino de física
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