
ROTEIRO DO PLANO DE ENSINO 
(sugestão: máximo 2 páginas, fonte tamanho 11, justificado, espaçamento 1,5) 

  
1. Identificação 

  
2. Ementa  

3. Objetivos  

4. Conteúdos 

5. Metodologia  

6. Recursos Didáticos 

Tópico para o Plano de Ensino Orientação

Nome do curso ou disciplina  Nome do curso ou disciplina

Nome do(a) ministrante  Seu nome completo

Carga horária  Quantas horas/aula tem no total

Período da oficina  Data de início e término

Dia da semana e horário  Dia da semana e horário

Número de Vagas  Número mínimo e máximo de vagas

Faixa etária  Para qual faixa etária é direcionado

Nível Indicar se é iniciante, intermediário ou avançado 
(quando houver)

Pré-requisitos  Quais são os pré-requisitos (quando houver)

Valor  Valor a ser cobrado por aluno

Local  Sala onde acontece

É uma descrição que resume o conteúdo do curso. É um parágrafo que menciona os temas que farão  parte 
do conteúdo, considerando-se, efetivamente, a carga horária proposta.

São os propósitos da ação. É a descrição, em tópicos, daquilo que se pretende conseguir juntamente com os 
alunos, dentro da ementa proposta.

É a lista de conceitos e assuntos que serão trabalhados durante o curso. São os conteúdos que farão parte 
dos temas descritos na ementa.

São estratégias e procedimentos utilizados, tais como: aula expositiva, conversação, debate, prática em 
grupo, prática individual, leitura orientada, investigação e solução, filmes/vídeos, laboratório,  etc.

São os recursos que serão necessários para promover os objetivos e conteúdos, tais como: instrumento 
musical, projetor multimídia, quadro com pauta musical, quadro branco, jogos, tanque, mesa de trabalho 
em grupo, materiais específicos de arte (nomear cada um), filme, vídeo no YouTube, TV, computador, 
mapas, jornal, sucata, dentre outros. 



7. Avaliação  

8. Bibliografia  

Avaliação é o processo para a identificação do grau ou da quantidade de resultados atingidos em relação 
aos objetivos. Como exemplos tem-se: apresentação artística, exposição, seminário, avaliação escrita, 
avaliação oral, trabalho individual, trabalho em grupo, dentre outros.

Livros, textos, revistas, etc, utilizados como suporte de ensino e aprendizagem e listados de acordo com as 
normas da ABNT.


