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PRÉ-REQUISITOS

Curso
PRÉ-REQUISITO PARA

SIGNIFICADO DO COMPONENTE CURRICULAR PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Compreender o  Estado e as forças sociais no processo de produção do sistema de ensino. A organização e funcionamento do ensino e seus
aspectos administrativos, didáticos e financeiros e os respectivos nexos entre a legislação e os planos de educação na realidade da educação
brasileira. Descentralização da gestão escolar. Essa compreensão é fundamental para a formação de professores.

EMENTA*

O Estado e as forças no processo de produção do sistema de ensino. A organização e o funcionamento do ensino em seus aspectos
administrativos, didáticos e financeiros e os respectivos nexos entre a legislação e os planos de educação na realidade educacional brasileira.
Descentralização na gestão escolar.

LICENCIATURA EM LETRAS: PORTUGUÊS E
ESPANHOL

LIC. LETRAS: PORTU. E ESPANHOL PRÁTICA EDUCATIVA I: VIVÊNCIA ESCOLAR NO
ENSINO FUNDAMENTAL II

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA LICENCIATURA ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR DE
MATEMÁTICA I-M
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PROGRAMA DO COMPONENTE CURRICULAR

Discussão da Metodologia de Trabalho.
Práticas de leitura e atitude crítica do leitor

 Textos de referência: Educação e responsabilidade.(FREIRE; ) 1- Apresentação do Programa da Disciplina;
2- Combinar distribuição dos registros das aulas.(Registro das aulas 2,0)
Prática de leitura no Brasil; O leitor no ato de estudar a palavra escrita; Processo de leitura crítica da palavra escrita (LUCKESI; BARRETO; COSMA;
BAPTISTA, 1998, p. 126 a 153).
Concepções de Estado e suas relações com as políticas educacionais
Política educacional: conceitos e implicações nos rumos educacionais
1ª Avaliação (Composição da nota: Atividade individual-3,0; Registro de sala –2,0; Relatório da atividade desenvolvida na Escola-5,0)
Função social da escola: diálogo com as concepções de educação
Percurso histórico e legislação: Estado e as forças sociais no processo de produção das políticas públicas para educação e organização dos
sistemas educacionais no Brasil: Direito a educação e fundamentos legais da educação brasileira: processo de instituição, bases legais a partir da
Constituição de 1988 e LDB 9.394/1996
Reforma do Ensino Médio: Implicações na formação dos sujeitos e  na atuação do professor de Educação Física
Fundamentos legais para organização e problematização da gestão de sistemas e da escola/LDB;
TEMA :   Direito a educação, gestão de sistemas de ensino e a gestão da escola pública: concepções, fundamentos legais e propostas

 1.O direito à educação e seus fundamentos legais no Brasil: aspectos históricos, sociais e políticos
 2.Plano Nacional de Educação: política de Estado para a educação brasileira
 3.Educação e luta pela terra no Brasil;
 4.Lógicas de exclusão/inclusão dos processos educativos no contexto prisional feminino
 5.Avaliação Unificada da Educação Básica: controle de resultados e intervenção..
 6.O Regimento Escolar e os Conselhos de Escola: limites e possibilidades.

Projeto Político Pedagógico (PPP) e a organização do trabalho na escola
Formação de professores: questões sociais e políticas
PROVA
Financiamento: fundamentos legais, FUNDEB e Plano Nacional de Educação
Financiamento da Educação
Financiamento da Educação
MESA REDONDA: Apresentação dos resultados coletados nas observações na  escolas.

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS

 1.Identificar e analisar concepções de Estado e suas relações com as políticas educacionais.
 2.Identificar e problematizar as abordagens de organização e gestão da escola;
 3.Conhecer e interpretar a legislação básica da educação brasileira;
 4.Analisar a organização administrativa dos sistemas educacionais, suas competências e responsabilidades;
 5.Caracterizar a organização didática da educação básica e superior, tendo em vista seus objetivos;
 6.Problematizar a função social da escola e da educação na sociedade brasileira;
 7.Explorar interfaces históricas, sociais e políticas de temas educacionais de interesse do grupo.

OBJETIVO GERAL

Identificar e analisar concepções de Estado e suas relações com as políticas sociais e  educacionais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 2.Identificar e problematizar as abordagens de organização e gestão da escola;
 3.Conhecer e interpretar a legislação básica da educação brasileira;
 4.Analisar a organização administrativa dos sistemas educacionais, suas competências e responsabilidades;
 5.Caracterizar a organização didática da educação básica e superior, tendo em vista seus objetivos;
 6.Problematizar a função social da escola e da educação na sociedade brasileira;
 7.Explorar interfaces históricas, sociais e políticas de temas educacionais de interesse do grupo.
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METODOLOGIA

1- Apresentação do Programa da Disciplina;
2- Combinar distribuição dos registros das aulas.(Registro das aulas 2,0)
1- Leitura prévia dos textos individualmente;
2 -Apresentação e discussão do texto: os estudantes formularão questões para orientar suas intervenções em classe, observando os elementos
essenciais do texto.
Estado e Políticas (públicas) Sociais (HOFLING, 2001)
Políticas e gestão da educação básica: revisitando conceitos simples VIEIRA (2007).
1ª Avaliação (Prova escrita, individual e sem consulta – 3,0)
Parem de preparar para o trabalho!!! (PARO, 2001)
Estratégias: Leitura em casa para identificar os elementos constitutivos do texto; apresentação dos textos em trio e discussão em classe. Qual a
função social da escola?
Leitura e discussão dos textos: A política e as bases do direito educacional (VIEIRA, 2001); SAVIANI (1997);LDB, Lei 9394/1996 (BRASIL, 2001)
  As abordagens do tema “direito à educação no Brasil a partir da Constituição de 1988” e a instituição do conceito de direito público subjetivo;
Fins e princípios da educação nacional; a organização da educação nacional (LDB e referencial teórico)
Análise do contexto e do ordenamento jurídico;
Exposição do texto: Gestão da escola pública: alguns fundamentos e uma proposta (Paro, 2002) Debate.
2ª Avaliação –Seminário: Produção de texto relativo à temática(texto base/ temática estudada/pesquisada / 3,0)  Apresentação(5,0); Debate
durante a apresentação de todos os grupos(2,0) Expositor/ debatedor. Notas individuais;
 Observar rigorosamente o roteiro de Seminário  entregue e discutido em sala.

Texto: Projeto Político Pedagógico: conceito e metodologia de elaboração(VASCONCELLOS, 1999).
Texto: Trabalho docente no ensino médio no Brasil. COSTA; OLIVEIRA (2011);
2ª avaliação – Prova escrita, Individual e sem consulta. ( valor 10)
Exposição do tema. Discussão a partir do texto
. Orientação para buscar as informações sobre financiamento/FUNDEB no site do FNDE.
Aula no Laboratório de Informática verificando valores e financiamentos educacional
3º Avaliação – Produção escrita a partir de roteiro a ser trabalhado na escola. (Trio) Apresentação em sala.

AVALIAÇÃO

A avaliação processual, orientada pelo acompanhamento do desempenho individual e suas interações com o grupo, tomando como referência as
seguintes dimensões e respectivos critérios:

 1-Responsabilidade e compromisso com a disciplina e com o grupo – critérios: assiduidade, pontualidade, leitura dos textos, participação nas
discussões em classe, assunção do trabalho coletivo;

 2-Desempenho nas atividades realizadas – critérios: escrita coesa e de acordo com as normas; demonstração de construção de conhecimentos
integrando amplitude e profundidade – domínio de conceitos e das referências legais, demonstrando a compreensão de diferentes concepções de
educação; desenvolvimento de análises com autonomia intelectual para estabelecer  relações e interpretar as situações experienciadas nas
escolas; comunicação verbal com fluência e clareza; desenvolvimento de postura ética para lidar com as diferentes situações de interação com as
pessoas e com a bibliografia.
Em face dessas dimensões e critérios, serão empregados os seguintes instrumentos: Nota 1: Avaliação 1: composta pelo desempenho de cada um
nas seguintes categorias; grupo expositor(valendo 4,0); grupo debatedor(valendo 3,0); e co-autor de texto escrito (valendo 3,0)). Nota 2:
Avaliação 2– Projeto de Investigação do estágio (vale 5,) ; leitura dos textos demonstrada por meio da participação em classe nos diversos
momentos de análise dos textos indicados no plano (valendo 5,0) – são os momentos em que cada um forma o plenário. Nota 3: Avaliação 3 –
Execução do estágio (vale 5,0, considerando o desempenho individual, avaliação da equipe da escola, assiduidade, pontualidade) ; Texto escrito
em dupla ou individual com a análise do tema de investigação (resultado da investigação – vale 5,0).
Mesmo nas atividades em grupo o investimento pessoal de cada estudante será observado, considerando o equilíbrio entre os aspectos
quantitativos (frequência, pontualidade, assunção das atividades combinadas) e os aspectos qualitativos (construção de conhecimento e
demonstração através da exposição oral e da sistematização escrita). Em atividades realizadas com consulta de bibliografia indicar as referências
conforme as normas da ABNT.
As normas que regulamentam a avaliação da aprendizagem na UEFS estão estabelecidas na Resolução CONSU 46/2006.
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

1- Apresentação do Programa da Disciplina;
 2- Combinar distribuição dos registros das aulas.(Registro das aulas 2,0)02 h

1- Leitura prévia dos textos individualmente;
2 -Apresentação e discussão do texto: os estudantes formularão questões para orientar suas intervenções em classe, observando os elementos

 essenciais do texto.04 h

 Estado e Políticas (públicas) Sociais (HOFLING, 2001)04h
 Políticas e gestão da educação básica: revisitando conceitos simples VIEIRA (2007).02h

1ª Avaliação (Prova escrita, individual e sem consulta – 3,0)
 02h
Parem de preparar para o trabalho!!! (PARO, 2001)
Estratégias: Leitura em casa para identificar os elementos constitutivos do texto; apresentação dos textos em trio e discussão em classe. Qual a

 função social da escola?04h
Leitura e discussão dos textos: A política e as bases do direito educacional (VIEIRA, 2001); SAVIANI (1997);LDB, Lei 9394/1996 (BRASIL, 2001)
  As abordagens do tema “direito à educação no Brasil a partir da Constituição de 1988” e a instituição do conceito de direito público subjetivo;

 Fins e princípios da educação nacional; a organização da educação nacional (LDB e referencial teórico)10h
 Análise do contexto e do ordenamento jurídico;4h

Exposição do texto: Gestão da escola pública: alguns fundamentos e uma proposta (Paro, 2002) Debate.
 02h
2ª Avaliação –Seminário: Produção de texto relativo à temática(texto base/ temática estudada/pesquisada / 3,0)  Apresentação(5,0); Debate
durante a apresentação de todos os grupos(2,0) Expositor/ debatedor. Notas individuais;
 Observar rigorosamente o roteiro de Seminário  entregue e discutido em sala.
 

10h
 Texto: Projeto Político Pedagógico: conceito e metodologia de elaboração(VASCONCELLOS, 1999).04h

 Texto: Trabalho docente no ensino médio no Brasil. COSTA; OLIVEIRA (2011);04 h
 2ª avaliação – Prova escrita, Individual e sem consulta. ( valor 10) 02 h

 Exposição do tema. Discussão a partir do texto02h
 . Orientação para buscar as informações sobre financiamento/FUNDEB no site do FNDE.01h

 Aula no Laboratório de Informática verificando valores e financiamentos educacional01h
 3º Avaliação – Produção escrita a partir de roteiro a ser trabalhado na escola. (Trio) Apresentação em sala.02h
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