
PALAVRAS INICIAIS

O planejamento do ensino constitui processo complexo que merece atenção especial 
do professor, uma vez que se configura como atividade permanente a demandar ações 
refletidas de reelaboração de práticas educativas. Sacristán (1998) o concebe como 
exercício fundamental no trabalho pedagógico, tendo em vista ser o momento para se 
pensar a atuação docente antes de concretizá-la, evitando improvisações. Alguns dos 
resultados desse planejamento são os planos de ensino, documentos elaborados pelo 
docente e que, como sabemos, devem ser entregues aos acadêmicos a fim de que 
saibam a forma como a disciplina será conduzida. Todavia, infelizmente, esse processo 
é entendido, muitas vezes, como exigência meramente burocrática e não como prática 
fundamental para o fazer docente.

Considerando a relevância dessa temática, faremos, nesta Ficha, algumas 
considerações teóricas sobre o planejamento, destacando aspectos que devem 
ser observados na elaboração de um plano de disciplina, para que este exprima as 
necessidades dos estudantes no que diz respeito à construção do conhecimento 
científico. Para tanto, apoiamo-nos em autores que versam sobre a questão, como 
Bordenave e Pereira (2015), Gil (2018), Neves (2012), Nunes (2019) e Vasconcellos 
(2002). 

PLANEJAMENTO E PLANO DE ENSINO

Não sem razão, Bordenave e Pereira (2015) ponderam que a maioria dos professores 
do ensino superior prepara suas matérias, tem ideia do que vai ensinar e uma certa ideia 
dos resultados. Todavia, os mesmos autores destacam que há um problema relacionado 
aos critérios de planejamento do ensino empregados, que precisa ser observado. Muitas 
vezes, priorizam-se o conteúdo, os conhecimentos a serem transmitidos, mas não se 
lembra do aluno e, consequentemente, não são incluídas no programa as experiências 
que esse aluno deve viver para aprender a disciplina, de forma ativa, criativa, que 
desenvolva sua pessoa inteira. Ademais, como acentua Gil (2018, p. 81), há, também, 
um grande número de docentes que “utilizam sem muita reflexão os mesmos métodos 
de ensino e os mesmos procedimentos de avaliação”.

É certo que precisamos procurar alternativas para o planejamento do ensino, pois é 
consenso entre autores e estudiosos da educação que, para um ensino bem-sucedido, 
é imprescindível planejamento adequado. Nessa mesma direção, Neves (2012) destaca 
que, para elaboração do planejamento do ensino, é necessário ter uma leitura analítica da 
sociedade em que estamos inseridos, pois os alunos são influenciados constantemente 
pelos valores nela presentes, sem deixar de considerar também os inúmeros aspectos 
inerentes ao sistema de ensino como um todo, assim como as concepções curriculares 
e pedagógicas que norteiam a instituição de educação superior. Nesse sentido, no 
que diz respeito aos aspectos institucionais, faz-se necessário conhecer o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC). 

Não obstante, apesar da importância dos instrumentos institucionais para elaboração 
do planejamento do ensino, nem sempre os professores se apropriam das diretrizes e 
eixos neles contidos. É no PDI que se identifica a instituição no que concerne, entre 
outras questões, “às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura 
organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende 
desenvolver” (GIL, 2018, p. 83). O PPC, por sua vez, pode ser considerado o norteador 
das atividades desenvolvidas no processo de formação do estudante. Tal instrumento, 
a ser elaborado pelo Núcleo Docente Estruturante do Curso em conjunto com os demais 
sujeitos acadêmicos, deve estar em consonância com o PDI (NUNES, 2019). Consultar 
esses instrumentos faz-se necessário, uma vez que o planejamento de determinada 
disciplina é dependente, por exemplo, das orientações constantes na estrutura curricular 
do curso de que ela faz parte. Assim, considerando esses elementos, temos:

Faz-se mister enfatizar que planejamento do ensino e plano de ensino são conceitos 
distintos apesar de guardarem intrínsecas relações. O primeiro trata de um processo 
contínuo e dinâmico, de reflexão, de tomada de decisão, de acompanhamento, que pode 
ser explicitado em forma de registro, de documento ou não (VASCONCELLOS, 2002).  É 
algo mais amplo que visa ao direcionamento das atividades a serem desenvolvidas 
dentro e fora da sala de aula, com vistas a facilitar o aprendizado dos estudantes, 
abrangendo, inclusive, a elaboração, execução e avaliação de planos de ensino. Nessa 
direção, plano de ensino é um dos resultados do processo do planejamento. É um 
documento elaborado pelo professor, contendo a sua proposta de trabalho, numa área 
e/ou disciplina específica. 

De acordo com Gil (2018), o planejamento de ensino pode ser subdividido em três 
tipos de planos de ensino: o plano da disciplina, o plano de unidade e o plano de aula, 
caracterizando-se conforme abaixo:
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EXPEDIENTE

REFERÊNCIAS

PLANEJAMENTO DE ENSINO

PLANOS DE ENSINO

PLANO DE AULA

Limita-se à previsão do 
desenvolvimento a ser 
dado ao conteúdo da 

matéria e às atividades 
de ensino-aprendizagem 
propostas de acordo com 
os objetivos no âmbito de 

cada aula.

PLANO DA DISCIPLINA

Envolve de forma global 
as ações a serem 

desenvolvidas ao longo 
do ano ou semestre 

letivo.

PLANO DE UNIDADE

Orienta as ações em 
relação a cada uma das 

partes/unidades do 
plano da disciplina. 

É um documento mais 
pormenorizado que o 
plano de disciplina.

Para um início de conversa, desenvolvemos essas considerações acerca do 
planejamento e planos de ensino, com as quais esperamos poder motivar reflexões, 
provocar discussões que promovam um posicionamento crítico na elaboração de 
planos de disciplinas, com vistas à realização de um trabalho mais expressivo e 
transformador na sala de aula, na universidade e na sociedade como um todo. 

Na perspectiva de contribuir com a elaboração de um plano da disciplina que 
tome o aluno como sujeito ativo do processo ensino-aprendizagem, apresentamos 
a seguir algumas considerações acerca dos principais elementos que estruturam 
tal instrumento, a partir dos estudos de Bordenave e Pereira (2015) e Gil (2018). 
Para tanto, consideramos um currículo tradicional do tipo linear, o mais utilizado na 
instituição.

CONSIDERAÇÕES EXEMPLOS

EMENTA

OBJETIVOS

CONTEÚDO

Muitas vezes a ementa é confundi-
da com os objetivos ou com o 
conteúdo programático. Apesar de 
manter íntima relação entre esses 
dois componentes, torna-se mais 
útil quando diz respeito ao resumo 
do conteúdo da disciplina apresen-
tado em poucas fases.

Disciplina: Metodologia Científica
Ementa: A lógica dos procedimentos 
científicos. Planejamento da 
pesquisa, coleta e interpretação de 
dados. Redação de trabalho científi-
co. (GIL, 2018).

Os objetivos devem, entre outras 
características:

 
será capaz de fazer e não para o 
que o professor ensina;

-refletir o que o estudante estará 
apto a fazer não apenas durante o 
curso, mas, sobretudo, ao seu final;
-ser realizáveis e relevantes para os 

propósitos da aprendizagem.

 - O aluno será capaz de selecionar 
e preparar o material necessário à 
cirurgia da apendicite… (BORDENA-
VE; PEREIRA, 2015)

 - O aluno será competente para 
aplicar medidas e testes estatísticos 
necessários à realização de exames 
e pesquisas psicológicas (adaptado 
de GIL, 2018).

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO

AVALIAÇÃO

Texto: Jozanes Assunção Nunes 
Doutora na área de Linguística Aplicada e 

Estudos da Linguagem com interface em Educação

PDI             PPC             Planos de ensino              Aula

-orientar-se para o que o estudante

Disciplina: Equinocultura/Curso de 
Zootecnia 

Experiências necessárias para que 
o aluno possa dominar a operação/
tarefa “adestramento de equinos”:

Conhecimentos:
-  Noções de psicologia animal,
-  Princípios da aprendizagem,
-  Tipos de comportamentos a serem 
implantados no animal,
(…).
Situações
-  Prática de salto de obstáculos,
-  Prática de aprendizagem de trote 
inglês,
-  Prática da aprendizagem de 
rodeio.
(BORDENAVE; PEREIRA, 2015)

Os temas ou assuntos que serão 
estudados na disciplina podem 
ser organizados em unidades de 
ensino. 

Para cada unidade, o professor 
deve apresentar não só o tipo de 
conhecimento que o aluno deve 
assimilar, como também os tipos de 
situações que deve experimentar.

Nas Fichas Pedagógicas 
mencionadas, discutimos 
as seguintes estratégias e 
metodologias que focam no aluno 
como centro do processo de 
aprendizagem:
-  Aprendizagem baseada em 
problemas e projetos;
-  Metodologia da problematização;
-  Aula expositiva dialogada;
-  Estudo Dirigido;
-  Pedagogia Baseada em Pares;
-  Questionamento socrático;
-  Peer instruction.

Outros exemplos:
Seminários; Dramatizações; Philips 
66 etc.

Essa parte do plano deve esclarecer 
acerca das estratégias adotadas 
para facilitar a aprendizagem, 
conforme apresentamos nas Fichas 
Pedagógicas 03, 04, 05, 06, 07, 08 
e 09/2019.

Formativa: Ao longo do processo 
ensino-aprendizagem com vistas 
à realimentação dos processos de 
ensino e de aprendizagem.

Somativa: ao final de cada 
unidade, subunidade ou projeto.

Os instrumentos avaliativos 
podem ser:
-  Provas objetivas,
-  Provas dissertativas,
-  Provas práticas,
-  Seminários,
-  Avaliação processual diária,
-  Portfólios,
-  Plenárias,
-  Registros de observação etc. 

Obs.: Discutiremos esses 
instrumentos quando tratarmos 
de “Avaliação”.

O plano deverá incluir a maneira 
como o aluno será avaliado, 
de modo que ele oriente seus 
esforços nesse sentido e não seja 
pego de surpresa.


