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PLANO DE ENSINO  
 Atividades Domiciliares Especiais (ADE) 

O plano de ensino revisado para ADE deve prever: quais atividades serão solicitadas aos estudantes e qual 
carga horária será computada para cada atividade entregue. A frequência do estudante não será estimada por 
sua presença nas atividades síncronas, mas sim pela efetiva realização das atividades propostas. 

 

UNIDADE CURRICULAR:    
8583 - [PED] PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E PESQUISA I - 1 Semestre - Noturno 
 

Carga Horária Total da UC: 60h 

● Horas já ministradas presencialmente (de 02/03 a 13/03/2020): 05 horas 

● Horas a serem ministradas em ADE (de 03/08 a 19/10/2020): 55 horas 

Professor(a) Responsável:  

ADRIANA REGINA BRAGA 

Contato: 

adribraga.braga@gmail.com ou 
adriana.braga@unifesp.br  

Ano Letivo: 2020 Semestre: 1º. 

Departamentos/Disciplinas participantes: Depto. Educação 

OBJETIVOS 

GERAL: Possibilitar a compreensão sobre o caráter lúdico dos jogos, de Ciências Naturais, na apreensão de 
conhecimentos de forma instigante, interessante e inteligente, podendo atuar como um facilitador no 
processo de ensino-aprendizagem. 

ESPECÍFICOS: 

1. Desenvolver estudos teóricos, propiciando a compreensão dos processos de construção do 
conhecimento e aprendizagem, da relação entre ambos e dos fatores que neles podem intervir.   

2. Sensibilizar quanto à necessidade de mudanças na prática pedagógica, especialmente no ensino de 
ciências e educação ambiental. 

3. Avaliar jogos didáticos como importante instrumento de auxílio na compreensão e aprendizagem dos 
conteúdos de ciências e meio ambiente. 

4. Pesquisar jogos com a temática do Ensino de Ciências para alunos do Ensino Fundamental  

EMENTA 

Estudo teórico-prático sobre a ciência e sua inter-relação com as questões cognitivas, sociais e éticas, 
tornando o conhecimento científico, cada vez mais, necessário na sociedade. Estudo teórico e prático sobre 
o jogo como uma importante ferramenta na aprendizagem e construção do conhecimento científico. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• A contextualização e transposição didática, como um facilitador na compreensão dos conceitos e 
conteúdos programáticos ensinados em sala de aula. 

• Os jogos educativos para o Ensino de Ciências com emprego da abordagem de Ciência-Tecnologia-
Sociedade 

• Jogos de regras, a tomada de consciência e a aprendizagem cooperativa. 
• Os elementos essenciais no desenvolvimento dos jogos para o Ensino de Ciências 

METODOLOGIA DE ENSINO  

● Atividades Síncronas:  Segundas feiras das 19:30 às 21 horas 
Encontros síncronos dialogados no Google Meeting institucional, que ficarão gravados e serão enviados via e-mail aos 
alunos. 
 

● Atividades Assíncronas: serão enviadas e solicitadas aos alunos via e-mail  
- Leitura de textos acadêmicos sobre os temas centrais, acessíveis em periódicos online. 
- Link a vídeos correlatos aos temas centrais – no Youtube. 
 

AVALIAÇÃO:  

Conceito final da unidade curricular: “cumprido/não cumprido” 

Critérios de avaliação:  

a) Participação e desempenho nas atividades propostas.  

b) Assiduidade nos acessos ao ambiente de aprendizagem da disciplina: Moodle. 

c) Qualidade das intervenções realizadas nas atividades interativas. 

d) Qualidade das produções propostas pela disciplina. 

 

Para o trabalho final, os/a estudantes deverão escolher dentre as opções abaixo: 

Gravação de um vídeo de um jogo, feito pelos alunos, suas regras e explicação de como jogá-lo;  

Pesquisa e apresentação de três pesquisas realizadas com jogos com a temática de Ensino de Ciência 

Avaliação crítica de três jogos de Ensino de Ciências a partir do olhar dos teóricos da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

● CARVALHO, A.M. P. (org) Ensino de Ciências: Unindo a Pesquisa e a Prática. São Paulo: Pioneira 
Thomson, 2004. 

● GOMES, R. R.; FRIEDRICH, M. A Contribuição dos jogos didáticos na aprendizagem de conteúdos de 
Ciências e Biologia. In: EREBIO,1, Rio de Janeiro, 2001, Anais, Rio de Janeiro, 2001, p.389-92. 

● MURCIA, J. A. M. Aprendizagem através do jogo. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

● RIBEIRO, M. G. L.; SANTOS L. M. F. Atividades lúdicas no ensino de ecologia e educação ambiental: 
uma nova proposta de ensino. In: Encontro Regional de Ensino de Biologia. Niterói, 2001, Anais..., 
Niterói, 2001, p. 120-21. 
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Complementar 

● CACHAPUZ, A.; GIL-PEREZ, D; CARVALHO, A.M.P.; PRAIA, J; VILCHES, A. (orgs) A Necessária Renovação 
do Ensino das Ciências. São Paulo: Cortez, 2005. 

● GOMES, R. R.; FRIEDRICH, M. A Contribuição dos jogos didáticos na aprendizagem de conteúdos de 
Ciências e Biologia. In: EREBIO,1, Rio de Janeiro, 2001, Anais..., Rio de Janeiro, 2001, p.389-92. 

● KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Ed. Pioneira, 1994. 

● KOSLOSKY, I. T. G. Metodologia para criação de jogos a serem utilizados na área de educação 
ambiental. Florianópolis. UFSC, Progr. Pós Grad. Eng. Produção. 132p. (Dissert. Mestr.). URL, 2000. 

● LOPES, M.G. Jogos na educação: criar, fazer, jogar. 2ed., São Paulo: Cortez, 1999. 

● MIRANDA, S. de. No fascínio do jogo, a alegria de aprender. Ciência hoje. V.28, n. 168. Jan/fev. 2002, 
p.64-66. 

● POZO, J.I.; CRESPO, M.A.G. A aprendizagem e o ensino de ciências. Do conhecimento cotidiano ao 
conhecimento científico. Porto Alegre, RS: ARTMED, 2009.  

DOCENTES PARTICIPANTES  

Nome Origem (Curso) Titulação Regime de Trabalho Carga Horária 

ADRIANA BRAGA Pedagogia Dr. Educação DE 60h 

 

 

Cronograma das ATIVIDADES DOMICILIARES ESPECIAIS 

Opção de organização semanal 

De 03 de agosto a 19 de outubro de 2020 

Semanas Atividades e carga horária  Horas 
/seman

a 

03 a 08/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (03/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades (assistir a 

vídeos e realizar análise.): 2h 

5h 

10 a 15/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (10/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (assistir a 

vídeos e realizar comentários.): 2h 

5h 

17 a 22/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (17/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (pesquisa de 

jogos sobre ensino de ciências.): 2h  

5h 
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24 a 29/08 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (24/08/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: (apresentação 

e avaliação de um jogo de regras): 2h 

5h 

31/08 a 05/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (31/08/20)  
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização da atividade avaliativa: 2h  

5h 

07 a 12/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (07/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização das atividades: 2h  

5h 

14 a 19/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (14/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização da atividade final: 2h 

5h 

21 a 26/09 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (21/09/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização da atividade proposta: 2h 

5h 

28/09 a 03/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (28/09/20)  
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 2h 

5h 

05/10 a 10/10 − Encontro síncrono pelo Google Meet: 1h30 (05/10/20) 
− Tempo destinado à leitura dos textos: 1h30 
− Tempo destinado à realização do trabalho final: 2h 

5h 

10/10 a 17/10 − Tempo destinado à realização do trabalho final e envio do 
vídeo e projeto por email: 5 h 

5h 

Total de horas em ADE 55h 

19/10/2020 - Prazo final para preenchimento da pasta verde. 

 

 
 


