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3. PROJETO

Considerações Iniciais

Justificativa Circunstanciada

Objetivo Geral

Objetivos Específicos

A proposta deste projeto é,  a partir da transposição de clássico de autores das ciências sociais, desenvolver material
didático  junto aos alunos de graduação  de Ciências Sociais - Licenciatura das disciplinas de estágio,  que poderá ser
utilizado no desenvolvimento do conteúdo da referida disciplina ou na atuação destes alunos como professor, depois de
formado.
Além disso, o projeto pretende organizar um livro eletrônico do material didático transposto no Curso de Ciências
Sociais.
Por fim, criar um banco de material didáticos produzidas pelo curso de Ciências Sociais
A proposta parte da metodologia de transposição didática (CHEVALLARD, 1985), que parte de uma linguagem
acadêmica e traduz para uma linguagem didatica do ensino médio.

O ensino da Sociologia no Ensino Médio, tem se constituído, muitas vezes, como uma prática metodológica distante
das intencionalidades e necessidades dos alunos inseridos nesta instância educativa, justamente por não estar ao
alcance desses alunos, tanto quanto ao vocabulário destes, bem como distante da realidade, em cada contexto
sociocultural, não indicando a contextualização dos conteúdos de modo a ser motivador para o aprendizado.

Que os alunos, licenciados, ao final deste exercício de transposição didática, a partir dos clássicos das Ciências
Sociais, percebam a necessidade dessa ação, para a eficácia e eficiência do ensino da Sociologia no Ensino Médio,
bem como, sejam capazes de realizar outras transposições a partir dos mais diversos materiais acadêmicos, para a
contextualização do ensino em diferentes contextos educativos.
Sobretudo, preparar os estudantes para o exercício autônomo da atividade docente.

Que os alunos, licenciados, ao final deste exercício de transposição didática, consigam identificar textos que precisam
ser transpostos didaticamente par o ensino da Sociologia;
Que os alunos, licenciados, ao final deste exercício de transposição didática, consigam realizar essa prática de modo
eficaz;
Construir e desenvolver com o estagiário instrumentos didáticos que facilitem a sua atuação na prática pedagógica;
Instrumentalizar os alunos no exercício da Docência à realização da transposição didática.



Referências Bibliográficas

Depois de elaborada e apresentada para todos os alunos da turma e do professor de estágio, a transposição  é
discutida  com objetivo de finalizar e verificar se o material didático desenvolveu as ideias e conceitos de forma clara,
concisa e com uma linguagem compatível com  os público alvo, os alunos do Ensino Médio.

Os textos, resultantes das leituras e reflexões devem ter clareza de vocabulário, de idéias, especialmente devem ser
fiéis aos conceitos de cada autor.

Produção de material pedagógico de maneira sistemática.

Construção de de um banco de material pedagógico, que possa ser usado pelos alunos do Curso de Ciências Sociais

Metodologia

Resultados e Impactos esperados

Inicialmente, os professores da disciplina de Estágio I, apresenta aos alunos a proposta de transposição didática a ser
realizada durante o semestre, enfatizando a importância desse instrumento para as futuras ações docentes.
Em seguida, são sugeridos e pensados juntos com a turma, textos de clássicos da Sociologia para que os alunos
optem por dois textos, ou mesmo livros que contenham conceitos fundamentais ao ensino desta disciplina.
No momento seguinte, a turma se divide em dois grupos e conseqüentemente dois textos são eleitos pelos grupos para
que se inicie as leituras e estudos. Para tal estudo, individual, são disponibilizados um tempo de duas semanas.
Após este período, em sala de aula, primeiramente, em pequenos subgrupos e depois, os dois grupos já divididos
anteriormente se reúnem para discutirem as primeiras idéias e propostas de atividades a partir do texto do clássico da
Sociologia escolhido para a realização da transposição didática. Outro período de quinze a vinte dias ficam
disponibilizados aos alunos para que possam refletir sobre a construção do novo texto, didaticamente contextualizado
com as realidades e características dos alunos do EM.
Neste último período destacado, os alunos podem se encontrar fora do horário regular da disciplina de Estágio I, se
desejarem outras organizações.
Em data agendada, posteriormente a esse período os dois grupos devem finalizar, em sala de aula, a construção do
texto que será apresentado aos professores e ao outro grupo da turma. Neste momento, ou mesmo em qualquer outra
aula presencial, o grupo também pode solicitar auxílio para os professores, para sanar suas dúvidas, com relação a
esse exercício, especialmente.
Enfim, em dia previamente agendado os grupos irão apresentar para os professores e os outros colegas sua proposta
didática, a partir da transposição dos conceitos encontrados nos textos ou livros dos clássicos estudados.
Para finalizar a atividade, tanto professores, quanto os colegas irão avaliar a prop
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Além disso, os exemplos e propostas pedagógicas a serem utilizadas no ensino da Sociologia devem ter coerência com
as características culturais e intencionalidades dos alunos do Ensino Médio.

Outras Informações Relevantes

O textos  de tranposição elaborados pela turma são disponibilizados para o uso dos próprios alunos do curso de
Ciências Sociais da turma de estágio, como também para os demais alunos do curso.
Além disso, a proposta é reunir, em forma de livro digital,  todos os textos desenvolvidos no  projeto e disponibilizá-los
em um banco de material didático digita.

Cronograma de Atividades (etapas)

Escolha da obra e do autor
das Ciências Sociais

Debate em sala de aula as possibilidades de obras e
autores que possam ser transpostos para uma
linguagem do aluno do ensino médio, e temas que
estejam dentro do currículo do ensino médio

01/06/2017 01/07/2017

Divisão dos grupos Estudos individuais da obra escolhida, preparação de
resumos conceituais

02/07/2017 10/07/2017

Discussão em sala de aula
dos principais conceitos

a partir dos resumos desenvolvidos em casa, os alunos
debatem, em sala de aula, os conceitos serão
desenvolvidos na transposição

11/07/2017 31/07/2017

Escrita do material didático Os grupos desenvolvem coletivamente a produção
escrita  e edição do material didático

31/08/2017 30/09/2017

Finalização do material
didático

processo de Discussão com todos os alunos do material
produzido e edição final do material didático
Inicialmente, os professores da disciplina de Estágio I,
apresenta aos alunos a proposta de transposição
didática a ser realizada durante o semestre, enfatizando
a importância desse instrumento para as futuras ações
docentes.
Em seguida, são sugeridos e pensados juntos com a
turma, textos de clássicos da Sociologia para que os
alunos optem por dois textos, ou mesmo livros que
contenham conceitos fundamentais ao ensino desta
disciplina.
No momento seguinte, a turma se divide em dois grupos
e conseqüentemente dois textos são eleitos pelos
grupos para que se inicie as leituras e estudos. Para tal
estudo, individual, são disponibilizados um tempo de
duas semanas.
Após este período, em sala de aula, primeiramente, em
pequenos subgrupos e depois, os dois grupos já
divididos anteriormente se reúnem para discutirem as
primeiras idéias e propostas de atividades a partir do
texto do clássico da Sociologia escolhido para a
realização da transposição didática. Outro período de
quinze a vinte dias ficam disponibilizados aos alunos
para que possam refletir sobre a construção do novo
texto, didaticamente contextualizado com as realidades
e características dos alunos do EM.
Neste último período destacado, os alunos podem

02/10/2017 31/10/2017
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se encontrar fora do horário regular da disciplina de
Estágio I, se desejarem outras organizações.
Em data agendada, posteriormente a esse período os
dois grupos devem finalizar, em sala de aula, a
construção do texto que será apresentado aos
professores e ao outro grupo da turma. Neste momento,
ou mesmo em qualquer outra aula presencial, o grupo
também pode solicitar auxílio para os professores, para
sanar suas dúvidas, com relação a esse exercício,
especialmente.
Enfim, em dia previamente agendado os grupos irão
apresentar para os professores e os outros colegas sua
proposta didática, a partir da transposição dos conceitos
encontrados nos textos ou livros dos cláss

Organização do material já
produzido

A partir do material didático pronto, organização,
seleção transformação do material em produto em livro
eletrônica

01/11/2017 30/11/2017

Divulgação do material A partir do livro eletrônico, construção de um banco
virtual do material produzido

01/12/2017 31/12/2017



4. Este formulário deve ser impresso e encaminhado à PRG em forma de processo.
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