
CONTRATO DIDÁTICO 
*Ana Cristina Dias Barbedo  

 
“O conjunto das condições que estabelecem, na maioria das vezes, implicitamente, 

aquilo que cada um dos sujeitos (docente e discente) da relação didática tem na 

responsabilidade de gerenciar, e do que tem a corresponder ao outro.”  

1. Antes do início das aulas, firme um contrato didático com a turma, um conjunto 

de ações que envolvem o conhecimento do plano de ensino, estratégias de 

ensino e metodológicas, avaliação, regras de biossegurança e convivência; 

2. Para estabelecer um bom ambiente de trabalho na construção do 

conhecimento, que assegure a todos uma boa relação de ensino e 

aprendizagem, faz-se necessário estabelecer critérios pedagógicos que fazem 

parte do contrato didático, antes do início do processo de ensino e 

aprendizagem; 

3. Apresente o plano de ensino aos alunos, esclareça a metodologia utilizada e o 

sistema de avaliação que será adotado no componente curricular, incluindo os 

detalhes relativos a cada etapa, peso, valores atribuídos e outros 

procedimentos acadêmicos, tais como 2ª chamada, revisão de provas etc.;  

4. Lembrem-se de que, tanto alunos quanto professores mantêm expectativas 

uns sobre os outros, portanto, esclareça para seus alunos o que espera deles, 

quais as competências e habilidades consideradas importantes no estudo do 

componente curricular e, principalmente, qual o perfil de aluno que atende às 

exigências dos conteúdos dos componentes curriculares; 

5. É também importante ouvir os estudantes sobre o que esperam do 

componente curricular e do professor, para que possíveis questões sejam 

esclarecidas e desmistificadas outras impressões equivocadas; 

6. Apresente as regras de biossegurança exigidas no componente curricular, caso 

se aplique, e solicite que o próprio grupo relembre-as nas situações em que 

elas forem descumpridas. Essa responsabilidade pode ser compartilhada com 

o grupo, que também é responsável por regular as questões estabelecidas no 

contrato didático; 

7. As regras de convivência também fazem parte da relação de conteúdos dos 

componentes curriculares e estão relacionadas, na maioria das vezes, com 

aspectos referentes à ética, princípios e valores nos grupos sociais. Portanto, 

deixe claro para os alunos questões como: horário de aula, tolerância para 

atrasos, o momento da chamada, limite de faltas, uso de aparelhos celulares 

durantes as aulas (permissão ou proibição), registros fotográficos, gravação de 

aulas etc. 

8. Vale ressaltar que o contrato didático deverá ser revisto sempre, quando 

necessário e, nas situações em que algum item seja descumprido, o grupo, 

juntamente com os professores responsáveis, deverá analisar a questão, 

promovendo a reflexão sobre os motivos e reconduzir o que for mais pertinente 

para o bom funcionamento do componente curricular, das relações 

interpessoais e para o processo de ensino e aprendizagem. 
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