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PLANO DE ENSINO 
 
 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 

Curso: Pedagogia a Distância 

Departamento: Departamento de Pedagogia a Distância 

Disciplina: Educação para a Sustentabilidade Código: EDS 

Carga Horária: 54h Créditos: 3 

 
II - EMENTA 

 
A crise do mundo atual: dimensão ambiental/ecológica e outras dimensões da crise 

(social, econômica, política). As bases epistemológicas da crise atual. 

Desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e sociedade sustentável. A Educação 

para a sustentabilidade e outras perspectivas educativas. Cultura e Sustentabilidade: 

ecologia dos saberes. A década das Nações Unidas da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável (EDS). Educação para o desenvolvimento sustentável 

ou educação para sustentabilidade: questões estratégicas e metodológicas. 

 

III- OBJETIVO GERAL 

Possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos, valores e competências para a 

concepção, implantação e avaliação de experiências e ações numa lógica da 

educação para a sustentabilidade que contribuam para a construção de formas de 

desenvolvimento e sociedades mais sustentáveis. 
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IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Compreender os fatores multidimensionais dos problemas da 

contemporaneidade, bem como suas inter-relações.  

 

- Compreender o conceito de desenvolvimento, desenvolvimento sustentável e 

sociedades sustentáveis.  

 

- Analisar criticamente o conceito de sustentabilidade, relacionando-o com o 

conceito de desenvolvimento sustentável.  

 

- Compreender o processo da gênese e desenvolvimento da educação para a 

sustentabilidade/educação para o desenvolvimento sustentável.  

 

- Analisar as relações da Década das Nações Unidas da Educação para o 

Desenvolvimento Sustentável com outras abordagens ou iniciativas educativas. 

 

- Identificar as características centrais da educação para a 

sustentabilidade/educação em prol do desenvolvimento sustentável.  

 

- Compreender e aplicar os princípios e orientações da educação para a 

sustentabilidade/educação em prol do desenvolvimento sustentável no 

planejamento escolar e na gestão de escolas.  

 

- Compreender o que são escolas sustentáveis.  

 

- Identificar e detalhar critérios de qualidade relacionados à infraestrutura, 

planejamento e políticas educativas e de gestão de escolas sustentáveis.  

 

- Analisar e identificar conhecimentos e conteúdos mais apropriados à promoção 

de Educação para a Sustentabilidade.  

 

- Identificar, analisar e aplicar metodologias mais adequadas à Educação para a 

Sustentabilidade.  

 

- Possibilitar o planejamento, a organização, e avaliação de políticas, projetos e 

ações numa lógica da educação para a sustentabilidade. 
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V – PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
1- Desenvolvimento Sustentável e Sociedades Sustentáveis 
Seção 1– A Crise do Mundo Atual e a Necessidade de Mudanças. 
Seção 2– Desenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável: conceitos e definições. 
Seção 3 – Sustentabilidade e Sociedades Sustentáveis. 
  
2- A Educação para a Sustentabilidade e espaços para sua implantação 
Seção 1– Gênese e evolução da Educação para a Sustentabilidade 
Seção 2– Características centrais da Educação para a Sustentabilidade 
Seção 3– Espaços de implantação da Educação para a Sustentabilidade: critérios de 
qualidade das escolas sustentáveis 
 
3- Escolas Sustentáveis 
Seção 1–. Infraestrutura e ambiente escolar, planejamento e políticas de gestão 
Seção 2– Reorientação curricular: promoção da literacia e orientação para a ação 
Seção 3– Metodologias direcionadas à Educação para a Sustentabilidade 
 

 

VI – METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Atividades Conteúdo Metodologia 

Orientações aos tutores Caderno Pedagógico e 
Moodle 

Orientações das atividades de 
estudo da disciplina e 
ambientação no Moodle. 

Mediação das atividades 
de aprendizagem 

Caderno Pedagógico e 
Moodle 

Mediação das atividades de 
aprendizagem no Moodle e 
orientações para o trabalho 
final, com acompanhamento do 
professor da disciplina. 

Webconferências com 
alunos 

Caderno Pedagógico Revisão do conteúdo do 
caderno pedagógico (aula 
expositiva e dialogada), com o 
objetivo de discutir os conteúdos 
centrais da disciplina. 

Webaulas Caderno Pedagógico e 
temas atuais 

Aprofundamento do conteúdo 
do caderno pedagógico (aula 
gravada), com o objetivo de 
discutir conteúdos atuais 
relacionados ao contexto da 
disciplina. 

Plantão pedagógico e tira 
dúvidas 

Moodle Encontros síncronos e 
assíncronos no Moodle (fórum, 
tira-dúvidas, chat) e 
atendimento na linha 0800 645 
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7400 visando o esclarecimento 

de dúvidas sobre a disciplina. 

 

VII- AVALIAÇÃO 

 

Os alunos deverão realizar as seguintes atividades de aprendizagem: 

1. Atividade obrigatória (AO) 

2. Trabalho final (TF) 

3. Autoavaliação (AVA) 

4. Prova Presencial (PR) 

5. Exame final (quando o aluno não alcançar a Média Semestral-MS para 

aprovação direta). 

A avaliação deverá considerar o princípio formativo e efetivar-se-á através dos 

seguintes instrumentos de registros: 

(PR) = nota da prova escrita presencial de caráter individual (peso 5) 

(TF) = nota do trabalho final individual e/ou em grupo (peso 2) 

(AVT) = nota da avaliação do professor da disciplina e do tutor (peso 2) 

(AVA) = nota da autoavaliação (peso 1) 

A Média Semestral (MS) será definida pela seguinte fórmula: MS = (5xPR + 2xTF + 

2xAVT + AVA)/10 

 

A Avaliação do Professor e do Tutor (AVT) é definida pela seguinte fórmula: AVT = (AO 

x2 + Nota do Tutor)/3 

 

Critérios de Avaliação 

a) O ideal é o aluno cumprir os prazos estipulados no cronograma. No entanto, em 

caso de imprevisto, será permitido enviar a AO e/ou TF até uma semana após o prazo 

estabelecido no cronograma. Neste caso será descontado um (1) ponto da nota e o 

aluno perderá o direito de refazer a avaliação. É bom lembrar que estas devem ser 

situações de excessão. Por isso observe o cronograma e programe-se. 

b) Sobre as respostas apresentadas nas avaliações a distância: 

- Devem ser individuais, exceto quando houver solicitação explícita no enunciado para 

realização em grupo. 

- Não é permitido a cópia parcial ou integral de conteúdos sem a devida referência às 

fontes utilizadas. A identificação de cópia implicará na anulação da resposta. 

- A linguagem utilizada deverá estar ortograficamente e gramaticalmente correta. Cite 

as fontes da pesquisa indicando as referências completas. 

- Em caso de identificação de cópia ou forte semelhança das respostas das avaliações 

com outros alunos da turma ou fontes externas, os envolvidos serão consultados para 

esclarecimento. A confirmação do plágio poderá implicar na perda do direito de refazer 

a avaliação, ficando a decisão submetida a análise do professor. 
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- Será possível refazer a AO e/ou TF caso a nota for inferior a 7,0, mas a nota máxima, 

neste caso, será 7,0. O prazo para refazer e reenviar será de 7 dias corridos, a contar 

da data de publicação da nota na ferramenta Avaliação. 

- Caso o documento enviado não for o correto ou estiver corrompido, o aluno terá DOIS 

dias para reenviar no formato correto e será descontado UM ponto da nota da 

avaliação. Preste atenção na hora do envio para evitar este problema. ATENÇÃO: após 

o envio, acesse o arquivo para confirmar que enviou a versão correta. Enviar o arquivo 

correto é responsabilidade do aluno. 

 

Observação importante:  O Art. 147 do Regimento Geral da UDESC define que “A 

avaliação do aproveitamento é feita pelo professor e expressa numericamente em 

escala de 0 (zero) a 10 (dez), do seguinte modo: 

I - é considerado aprovado o aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 

(sete vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento); 

II - o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete vírgula zero) estará, obrigatoriamente, em 

exame, cujo desempenho será composto por média semestral com peso 6 (seis) e o 

exame final com peso 4 (quatro), devendo atingir a média final de, no mínimo, 5,0 

(cinco vírgula zero) e frequência não inferior a 75% (setenta e cinco por cento).” 
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