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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

DISCIPLINA: Formação e Identidade do Pedagogo - sem pré-requisto 

PROFESSOR(A):  

CARGA HORÁRIA: 17h CRÉD.:  1 SEMESTRE:   CÓD:  

 

1. EMENTA: 

O curso de Pedagogia na história da educação do Brasil e o profissional pedagogo: 

formação, trabalho e espaços de atuação. Compromisso profissional do pedagogo. 

 

2. OBJETIVO GERAL: 

Refletir sobre a estrutura funcionamento e fundamentos teóricos do Curso de Pedagogia, 

na perspectiva da gestão democrática da educação no âmbito do sistema de ensino e 

em contextos não escolares, tendo em vista o fortalecimento da identidade profissional 

do pedagogo. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Conhecer o processo de formação do pedagogo no Brasil 

Conhecer a prática escolar, considerada como uma forma de trabalho do pedagogo que 

é constituído das seguintes tarefas: organizar, desenvolver e avaliar a educação formal. 

Compreender a atuação do pedagogo no âmbito da  sala de aula, da gestão escolar e 

nos espaços não escolares. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Educação, Pedagogia e Escola 

Pedagogia e Prática Educativa 

Formação Docente, Identidade e Profissão 

 

5. METODOLOGIA 

Exposições dialogadas; estudos dirigidos, debates e elaboração de trabalhos. 

Obs. Esta disciplina é ministrada da seguinte forma: 8h/a antes do início do semestre e 

9h/a após o término do semestre.  



 

 

 

6. AVALIAÇÃO: 

A avaliação será processual, tendo como base os seguintes critérios: participação, 

frequências e aprendizagem. A aferição da aprendizagem será feita através de um 

trabalho individual escrito ao longo do semestre. 
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