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OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
 

            - Construir um quadro referencial que permita analisar e compreender situações educativas; 

- Identificar de forma integrada as componentes da ação pedagógica desenvolvida em situações 

educativas formais e não formais; 

- Refletir sobre as práticas educativas, quer na sala de aula, quer no contexto social e institucional 

onde essas práticas têm lugar; 

- Analisar diferentes conceções do currículo, contextualizadas nos contextos diversificados de 

atuação; 

- Mobilizar conhecimentos curriculares e pedagógicos para a análise e resolução de casos 

empíricos. 
 
 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
 

a) Educação e pedagogia: sua conceptualização e contextualização 

b) Correntes pedagógicas na contemporaneidade 

c) Diversidade pedagógica e modelos curriculares 

d) O campo do Currículo: clarificações e níveis de concretização 

e) Princípios curriculares: articulação, flexibilidade e diferenciação 
 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

Esta unidade curricular tem como objetivo contribuir para a formação de profissionais de educação doa 0 

aos 12 anos, através da reflexão teórico-prática sobre a evolução dos conceitos de ensino e da pedagogia, 

do estatuto da pedagogia, do estatuto da pedagogia e dos movimentos e corretes pedagógicas 

contemporâneas (objetivos 1, 2 e 3). A compreensão da complexidade inerente à educação em geral e ao 

ato pedagógico em particular constitui a base para a abordagem das diferentes conceções de currículo e 

modelos de desenvolvimento curricular (objetivos 4 e 5). O conjunto dos conteúdos favorecerá a 
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construção de um quadro referencial teórico e prático que permitirá a análise e resolução de casos práticos, 

contribuindo para os restantes objetivos. 
 
 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 
 

Métodos de ensino e aprendizagem 

A metodologia de ensino contempla aulas expositivas, análise de dados empíricos que permitam ao 

estudante conhecer e analisar critica e fundamentadamente situações reais. 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 
 

Atendendo ao disposto no decreto lei nº 74/2014, que regulamenta o perfil de saída da Licenciatura em 

Educação Básica, esta UC e as metodologias utlizadas privilegiam as componentes de fundamentação 

científica da formação dos estudantes. Por outro lado, considerando que estes profissionais irão, na maior 

parte das situações, ser responsáveis pela formação de futuras gerações, foi considerado de relevância 

dotar os mesmos de competências de pensamento crítico, que lhes permita entender as questões próprias 

da pedagogia e do pensamento contemporâneo nesta matéria, bem como os processos de conceção do 

currículo. As metodologias enquadram a tipologia de objetivos e são coerentes com os mesmos. 
 
 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
 

Métodos de avaliação  

Avaliação contínua: trabalho de grupo escrito com apresentação oral (40%) e teste escrito (60%). 

A não realização do trabalho remete para o regime de avaliação por exame (100%). 
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