
                                           PLANEJAMENTO 

 

 Problematizarão inicial: 

 Quais as finalidades do planejamento educacional? 

 Que aspectos precisam ser observados em relação aos 

objetivos, conteúdos, estratégias e organização das 

atividades de ensino e aprendizagem? 

 

 Organização do conhecimento: 

 Planejamento educacional, plano de ensino, plano de aula, 

objetivos, conteúdos de ensino e competências. 

 

 Aplicação do conhecimento: 

 Que estratégias de integração disciplinar podem ser 

promovidas por meio dos processos de ensino e de 

aprendizagem? 



 O que significa planejar o ensino? 

 

 

 

 Planejamento? Plano? Projeto? Programa? 

 

 

 

 

 



Planejamento = processo de tomada de 
decisões e de organização da ação. 

Plano = registro das decisões do 
planejamento, documento. 

Programa = constituído por um conjunto de 
projetos com objetivos próximos.  

Projeto =sistematiza e estabelece o traçado 
prévio da operação de uma unidade de ação.   



Como organizar as atividades de 
ensino? 
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Decisões envolvidas  

planejamento do ensino: 

PARA QUÊ? 

ONDE? 

O QUÊ? 

COM QUEM? 

QUANDO? 

 
POR QUÊ? 

 

COMO? 



Planejamento 

avaliação 

objetivos 

conteúdos 

estratégias 



Planejamento 
institucional 

Planejamento 
curricular 

Plano da 
disciplina 

ou  

Plano de 
ensino 

Plano de 
unidade 

Plano de aula 

Níveis do planejamento  
educacional: 



Os objetivos precisam 

indicar a função da 

disciplina no âmbito 

do curso. 

“Resumo” dos conteúdos da 

disciplina. 
Plano da disciplina 



Aulas expositivas, estudos 

de caso, seminários, 

aprendizagem baseada 

em problemas, etc. 

Recursos 



Plano da disciplina 

 Coerência com o projeto pedagógico do curso; 

 

 Elaborado com base em objetivos; 

 

 Envolve conteúdos vinculados aos objetivos; 

 

 Organiza o tempo didático; 

 

 É flexível; 

 

 Expressa o contrato didático e informa atribuições 

do docente e dos estudantes. 



  

 

 

Na elaboração do plano de aula, precisamos 

levar em consideração que a aula é organizada 

em um tempo didático (tempo da aula) e que a 

natureza dos conteúdos e as características da 

turma, desde o número de estudantes até seu 

desenvolvimento cognitivo, entre outros aspectos, 

influenciam o êxito dos objetivos pretendidos. 

 

 

 



Então, como podemos analisar o plano de 

aula proposto pelos colegas? 

 

 

 

Que aspectos precisam ser observados em 

relação aos objetivos, conteúdos, 

estratégias e organização das atividades 

de ensino e aprendizagem? 



Em relação aos objetivos: 

 

 Os objetivos orientam o que os estudantes devem 

ser capazes de fazer ou saber?  

 

 Os objetivos fornecem uma descrição dos 

resultados de aprendizagem desejados? 

 

 Os objetivos estão informados com verbos no 

infinitivo ou “o estudante será capaz de...”? 

 

 Os objetivos são realizáveis? 

 

 



Em relação aos conteúdos: 

 

 São coerentes com os objetivos propostos? 

 

  Estão contemplados nos objetivos e na 

proposta de desenvolvimento da aula? 

 

 Os conteúdos estão articulados – do geral 

para o particular ou do particular para o 

geral? 

 



 

Em relação ao desenvolvimento da aula: 

 

 As atividades possibilitam mobilizar os 

conhecimentos prévios dos estudantes? 

 

 Os conteúdos são propostos de forma significativa 

ou contextualizada? 

 

 As atividades provocam o conflito cognitivo? 

 

 As atividades são incentivadoras em relação à 

aprendizagem dos novos conteúdos? 

 



 As atividades promovem a aprendizagem dos 
conteúdos conceituais (o que precisamos 
saber), procedimentais (o que precisamos saber 
fazer) e atitudinais (como podemos ser e nos 
relacionar)?  

 

 O plano de aula possibilita compreender todos 
os momentos previstos para  o desenvolvimento 
da aula? 

 

 O tempo de duração previsto é adequado, 
considerando as atividades e os conteúdos? 

 

 A aula foi organizada em diferentes momentos? 
Ou foram previstos métodos variados? 

 



Classificação dos objetivos 

cognitivos 

Conhecimento 

Citar 

Identificar 

Listar 

definir 

Compreensão 

Ilustrar 

Exemplificar 

traduzir 

Aplicação 

Demonstrar 

Inferir 

aplicar 

Análise 

Distinguir 

Categorizar 

discriminar 

Síntese 

Compor 

Formular 

Resumir 

deduzir 

Avaliação 

Criticar  

Julgar 

Decidir 

avaliar 

Uso do 

conhecimento 

 sob novas  

formas. 

Evocação de algo 

que tenha sido 

aprendido 



Capacidades ou 

habilidades 

 

Como fazer? 

Conhecimentos  

 

O quê? Para quê? 

Atitudes  

 

Quais valores e 

comportamentos? 

Competências 

Faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos para 

solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações (Perrenoud). 

CONTEÚDOS DE ENSINO: 



 



Como promover as 
inovações no ensino 

e/ou o ensino 
inovador? 



 



   Lucarelli (2000, p.63), ao abordar a inovação no ensino, 

considera que “quando nos referimos à inovação, fazemo-lo 

em associação a práticas de ensino que alterem, de algum 

modo, o sistema unidirecional de relações que caracterizam 

o ensino tradicional”.  

 

 

    Para Carbonell (2002, p. 19) a inovação é “um conjunto de 

intervenções, decisões e processos, com certo grau de 
intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar 

atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas 
pedagógicas [...] se presta a diversas interpretações e 

traduções, já que, como qualquer ação educativa, é 

condicionada [...]. 

 



Ensino 

 inovador  

Inovações no 

ensino 

 

 

DISRUPTIVA 

 

 

SUSTENTADA 

 

 

RADICAL  

 

 

INCREMENTAL 

REFORMA 
E 

MANUTENÇÃO 
CONSTANTE 

RUPTURA  
E  

MUDANÇA 
EPISTEMOLÓGICA 

CHRISTENSEN, HORN E JOHNSON (2012); AUDY E MOROSINI (2007) 

Pode promover  e/ou paralisar 



 

Princípios que 
sustentam as aulas 
inovadoras.  



Autonomia: 

 

 

 

 Criam mecanismos de participação dos 
estudantes. 

 

 Discutem o plano de ensino com os alunos. 

 

 Dividem a responsabilidade pela execução e 
avaliação. 



Relação professor-aluno 

 

 

 Afetiva e solidária. 

 

 Pautadas pelo respeito e ética. 

 

 Considera o aluno na  

multidimensionalidade. 

 



Objetivos-conteúdos–avaliação 

 

 Ensino com pesquisa. 

 

 Organização do tempo-espaço. 

 

 Ação intencional e planejada. 

 

 Uso das tecnologias da comunicação e 

informação (tempo-espaço). 



Avaliação participativa: 

 

 

Acompanhamento e análise individualizada. 

 

Diversificação dos instrumentos de avaliação. 

 

Critérios de avaliação definidos e conhecidos. 

 

Erro como parte do processo de aprendizagem. 



Contextualização: 

 

 

 

 Favorece a interdisciplinaridade. 

 

 Vínculos entre teoria e prática. 



 Dialogicidade: 

 

 Entusiasmo  

 

 Contrato didático 



 Diversidade: 

 

Elaboração de estratégias 

diferenciadas e diversificadas. 

 

Reintegração e transitoriedade 

epistemológica. 



DESAFIOS: 
 

Superar: 
 
O distanciamento do plano de ensino e do 

projeto pedagógico do curso.  
 

A incoerência entre objetivos, conteúdos, 
metodologias, avaliação. 
 

A solidão profissional. 
 

A intensificação do trabalho docente. 


