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EMENTA 

O conceito de transversalidade na educação, dentro da concepção dos significados da 

saúde, da sexualidade e do meio ambiente. Conteúdos relacionados ao meio ambiente, à 

saúde e à sexualidade na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A 

transversalidade e interdisciplinaridade destes conteúdos. 

 

OBJETIVOS 

• Oportunizar espaços para reflexões e debates críticos sobre os temas transversais e 

infância na perspectiva de construção de uma proposta de educação emancipatória; 

• Compreender, analisar, interpretar e relacionar os conceitos e as práticas abordadas 

nadisciplina Estudos Temáticos em Educação; 

• Caracterizar noções básicas de ética, trabalho e consumo, pluralidade cultural, 

orientação sexual, meio ambiente e saúde como temas transversais em toda a vida 

escolar desde a Educação Infantil 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Pedagogia da FAT objetiva a formação do profissional da educação capaz de 

atuar com ética e compromisso em espaços escolares e não escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos 

níveis e modalidades do processo educativo. Além disso, visa a formação desse 

profissional capaz de reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 
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cognitivas, emocionais e afetivas dos educandos nas suas relações individuais e coletivas; 

e capaz de identificar problemas socioculturais e educacionais, respeitando as diferenças 

existentes na sociedade. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• Transversalidade e Interdisciplinaridade; 

• PCN – Temas transversais 

• Ética 

• Saúde 

• Meio ambiente 

• Orientação sexual 

• Trabalho e consumo 

• Pluralidade cultural 

 

METODOLOGIA 

• O trabalho em sala de aula será desenvolvido por meio de: 

1. Exposições dialogadas 

2. Aulas expositivas 

3. Apreciação de filmes, músicas e obras de arte relacionadas ao conteúdo; 

4. Debates 

5. Apresentações orais 

6. Exercícios práticos, individuais e em grupo 

7. Leitura, análise e discussão de textos 

8. Produção textual oral e/ou escrita 

9. Atividades extraclasses 

 

AVALIAÇÃO 

• A avaliação (dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais) será 

processual e contínua a cada aula, com exercícios orais e escritos, de leitura e 

escrita, individuais e/ou em grupo; provas individuais, além de trabalhos em grupo. 

• Estão previstas, para cada unidade,quatro atividades avaliativas que envolvem: 1-

interpretação e produção de textos oral e escritoindividual (0 a 2,0); 2-realização de 

pesquisa em grupo (0 a 3,0); 3- Estudo de caso (filme, viagem etc.) (0 a 2,0); 4- 

prova individual (0 a 3,0)  
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