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ANEXO 2*

EMENTAS DAS DISCIPLINAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO CURSO 
NORMAL DE NÍVEL MÉDIO

Histór ia e Fi losof ia da Educação
Introdução geral à filosofia da educação, origem e fundamentos. Principais correntes do pensamento 
filosófico relacionado a tendências pedagógicas. Estudo crítico dos fatos, idéias, instituições e tendências da 
educação através dos tempos como entendimento do quadro atual.. Reformas pedagógicas e resistência dos 
trabalhadores, estudantes e profissionais da educação no Brasil. O Ensino Normal no Brasil, suas origens. 
Momentos do pensamento político- pedagógico e sua relação com a constituição do Ensino Normal e 
do Fundamental. A filosofia e a história como instrumentos de análise crítica do processo educacional no 
Brasil. Crise da ciência e do Estado e a problemática da Escola. Crise dos saberes; multidisciplinaridade, 
transdisciplinaridade, interdisciplinaridade.

Sociologia da Educação
As bases sociológicas da educação. A educação como processo social. O papel da educação na estrutura 
social. Educação e Diversidade cultural: currículo e cultura. Educação Inclusiva. A educação como uma 
prática simbólica. A escola como instituição social e sua articulação com outras instituições socializadoras: 
relação escola e família. Escolas, reprodução e transformação social. Estado, classes sociais, ideologia e 
escola.

Psicologia da Educação
Bases históricas da Psicologia. Principais teorias e sistemas. Conceitos. Campos de aplicação. Psicologia do 
Desenvolvimento. Principais teorias do desenvolvimento. Interações entre os fatores genéticos e ambientais 
no desenvolvimento humana. Fases evolutivas do homem. Abordagem cognitiva, afetiva, lingüística e 
social. Psicomotricidade. Psicologia da Aprendizagem. Teorias da aprendizagem: clássicas, psicodinâmicas, 
sociais. Psicopedagogia. A comunicação humana e as relações interpessoais.

Polí t i ca Educacional  e  Organização do Sis tema de Ensino
Organização do sistema de ensino no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro. As principais legislações que 
influem na educação no Brasil. Bases econômicas, sociais, culturais e filosóficas da política educacional. O 
processo de formulação da política educacional. As relações de força e os interesses em jogo. As tensões 
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entre as políticas oficiais e os movimentos da sociedade civil. A questão do público e do privado na 
educação brasileira. O financiamento da educação no Brasil. A descentralização político – administrativa 
da educação. A municipalização do ensino. A organização da formação dos profissionais da educação do 
Brasil.

Ciências  Fís i cas  e  da Natureza**
Os princípios teóricos do ensino de Ciências Naturais, fases e tendências. As atividades humanas e a sua 
relação com o meio ambiente. A relação entre Ciências Naturais, Tecnologias e Cidadania. Organização dos 
conteúdos de Ciências Físicas Naturais do ensino fundamental. Estudos comparativos entre equipamentos, 
instrumentos, ferramentas e suas utilidades. Bases biológicas do desenvolvimento. O papel da alimentação 
no desenvolvimento da criança. A relação entre as Ciências Físicas e da Natureza e o cotidiano. Ser Humano 
e Saúde. A integração entre as ciências e a sua utilização. A sociedade, o meio ambiente e a utilização de 
diferentes espaços pelo homem. A formação da Terra. A relação do homem com o universo. Observando 
o céu. Os princípios teóricos do ensino da Matemática, fases e tendências. A Matemática e as tendências 
de ensino. O conceito de número. Os recursos tecnológicos. Contagem e Sistemas de numeração decimal e 
não-decimal. Números Naturais, Racionais e as operações fundamentais. O espaço e as formas. Tratamento 
da Informação: gráficos e tabelas. Grandezas e Medidas: comprimento, área, volume, capacidade, massa, 
tempo. A resolução de problemas.

Abordagens Psico Sociol ingüís t i cos  do processo de al fabet ização
A linguagem no processo da construção do conhecimento .A relação linguagem oral/linguagem escrita. 
Concepções de alfabetização e metodologia. Ambiente alfabetizador. A linguagem escrita como forma 
de comunicação e expressão. Leitura de mundo a partir da apropriação e uso das diferentes linguagens. 
Alternativas pedagógicas na área de alfabetização. A apropriação da linguagem escrita como pré-requisito 
ao conhecimento sistematizado. Alfabetização como processo.

Conhecimentos Didát ico -pedagógicos  em Ensino Fundamental
Fundamentos da ação pedagógica. Didática: relação teoria-prática, a transposição didática. Tendências 
pedagógicas na prática educativa: implicações didáticas das teorias da aprendizagem. O trabalho pedagógico 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental: do planejamento à avaliação. Elementos básicos do processo de 
construção da aprendizagem. O processo de construção de conceitos nas ciências naturais, na matemática 
e nas ciências humanas. A matemática como recurso privilegiado no desenvolvimento do raciocínio lógico 
e sua utilização no cotidiano e no mundo do trabalho. A língua portuguesa como elo integrador das 
diferentes áreas do conhecimento. As ciências naturais como forma de compreensão do mundo e suas 
transformações; o homem como parte do universo, como indivíduo capaz de intervir na natureza e utilizar 
os seus recursos. As ciências humanas como meio de valorização do patrimônio sócio- cultural e respeito 
à diversidade; reconhecimento de mudanças e permanências nas vivências humanas nos diferentes espaços 
e tempos, identificando e avaliando as ações dos homens em sociedade e suas conseqüências. A partir 
de uma visão interdisciplinar, estabelecer a relação entre as diferentes áreas do conhecimento na ação 
pedagógica

** A ementa desta disciplina não foi publicada no DO de 28/02/2001. Está sendo incluída neste anexo pelos autores e 
consultores que escreveram o texto de orientação curricular deste documento.
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Conhecimentos Didát ico -pedagógicos  em Educação Infant i l
A construção social das instituições de Educação Infantil. A criança de 0 a 6 anos e a legislação. A formação do 
profissional de creche e de pré-escola. O trabalho interdisciplinar e os profissionais envolvidos. A Educação 
Infantil e o processo de alfabetização. O trabalho pedagógico da Educação Infantil, do planejamento à 
avaliação: diversidade de expressão e dos processos de criação, linguagem e desenvolvimento de conceitos. 
O Currículo da Educação Infantil. Relação da Educação Infantil com a Escola Fundamental.

Conhecimentos Didát ico -pedagógicos  em Educação de Jovens e Adultos
O histórico da Educação de Jovens e Adultos. As orientações emanadas de conferências mundiais a respeito 
da Educação de Jovens e Adultos. Os caminhos da Educação Popular, as campanhas, os movimentos e 
as alternativas pedagógicas. Os caminhos percorridos pela Educação de Jovens e Adultos na Educação 
Brasileira, no sistema de ensino e nos movimentos sociais. As metodologias de ensino. Análise das 
experiências históricas dos países que buscaram a superação do analfabetismo dentro do processo da 
superação social e política.

Conhecimentos Didát ico -pedagógicos  em Educação Especial
Evolução histórica da Educação Especial. Democracia: cidadania e direitos legais das pessoas portadoras 
de necessidades especiais. A política nacional de Educação Especial. As pessoas portadoras de necessidades 
especiais. Serviços e práticas pedagógicas. A Educação Especial e suas modalidades de atendimentos como 
suporte e recursos. A inclusão da pessoa portadora de necessidades especiais na rede regular de ensino. 
Integração e inclusão – da teoria à prática. Abordagens e práticas pedagógicas. Adaptações curriculares. 
Avaliação adaptada.

Conhecimentos Didát ico -pedagógicos  em Educação Indígena
A realidade da Educação Indígena. A forma como as culturas indígenas entendem as crianças e os jovens. 
As necessidades da educação bilíngüe e de elaboração de materiais didáticos próprios. 

Prát icas  Pedagógicas  e  Inic iação à pesquisa
Vivências no cotidiano escolar. Contato direto com as situações práticas da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação Indígena (recomenda-se 
a utilização de 50% da carga horária anual de Prática Pedagógica) . Tecnologias aplicadas à educação 
(Educação a distância, internet, informática educativa, etc). Atividades artístico-culturais e conhecimento 
do patrimônio cultural (local, municipal, estadual, regional e nacional). Meio-ambiente e qualidade de vida, 
incluindo práticas que favoreçam o conhecimento e a preservação do patrimônio ambiental. práticas que 
proporcionem o conhecimento do sistema educacional, tais como: Secretarias de Educação, Conselhos 
de Educação, etc (recomenda-se que esta parte seja desenvolvida no 1º ano, já permitindo o contato 
dos futuros professores com o sistema educacional). Práticas que proporcionem o conhecimento do 
sistema político (Poder Executivo, Legislativo e Judiciário) e sua relação com o sistema educacional. Ética 
e cidadania: ética, justiça, direitos humanos e magistério como função pública. 
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