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PROGRAMA DE DISCIPLINA

CURSO: PEDAGOGIA 2019/2
PROFESSOR: ISABEL MATOS NUNES
CÓDIGO DISCIPLINA PRÉ-REQUISITO
ECH12266 GESTÃO ESCOLAR II GESTÃO ESCOLAR I

CRÉDITO CARGA
HORÁRIA
TOTAL

DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA
TEÓRICA EXERCÍCIO LABORATÓRI

O
SEMANAL

4 60 ---- ---- ---- ----

EMENTA
Gestão e Administração (diferenças conceituais). Gestão escolar e a construção do Projeto
Político Pedagógico. Autonomia da escola: um conceito relativo e uma realidade em
construção. Gestão Escolar Democrática. Contexto histórico e a proposta da gestão
democrática. As reformas educacionais e a gestão da educação. Experiências inovadoras de
gestão educacional e escolar. Gestão escolar em educação do campo, quilombolas, ribeirinhos,
pescadores, assentados, indígenas.

OBJETIVOS
GERAL: O objetivo geral da disciplina é conhecer a estrutura e organização das escolas
brasileiras e as condições de exercício profissional de sua gestão e administração.

ESPECÍFICOS:
* Subsidiar a formação docente com conhecimentos teórico-práticos referentes às políticas
públicas educacionais e sua relação com o contexto sócio-político e econômico, bem como, sua
gestão e organização escolar.
* Compreender a estrutura organizacional da educação brasileira tendo como parâmetro a
legislação vigente.
* Discutir as políticas educacionais e o processo sócio-histórico-pedagógico da legislação na
organização e estrutura da educação brasileira.
* Compreender o que vem a ser a gestão democrática e a construção do projeto político
pedagógico;
* Compreender o processo de gestão escolar em educação do campo, quilombolas, ribeirinhos,
pescadores, assentados, indígenas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
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Unidade I – Organização e Gestão da escola: Gestão e Administração.
- Autonomia da escola: um conceito relativo e uma realidade em construção.
- As reformas educacionais e a gestão da educação.

Unidade II – Estrutura e funcionamento da Educação Brasileira.
- A construção da escola pública: avanços e impasses;
- A construção da gestão democrática;
- Gestão escolar e a construção do Projeto Político Pedagógico.

Unidade III - Gestão escolar em educação do campo, quilombolas, ribeirinhos,
- pescadores, assentados, indígenas.
- Experiências inovadoras de gestão educacional e escolar.
-
METODOLOGIAS
serão consideradas como metodologias de ensino:

 Aulas expositivas dialogadas com professor e alunos;
 Estudo de textos teóricos com questões práticas e discussões em grupo sobre perguntas

previamente elaboradas pela professora (Ver os textos selecionados para estudo);
 Intercâmbio de experiências práticas.
 Trabalhos em grupo.

RECURSOS
 Data show;
 Quadro branco;
 Material impresso/Livros;
 Documentários.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação será contínua tendo em vista os objetivos propostos, observando o envolvimento e
empenho nas atividades; a contribuição com a reflexão teórica nas discussões coletivas; o
compromisso e a assiduidade; avaliações individuais e trabalhos em grupo. Nesse sentido o
aluno deverá se comprometer com:

- Frequência nas aulas da disciplina;
- Leitura prévia dos textos e a participação em sala de aula;
- Apresentação dos aspectos principais de textos previamente selecionados para as

discussões em aula;
- 02 Avaliações escritas Individuais (provas escritas) sobre os principais aspectos

discutidos no decorrer das aulas, valendo 10,0 pontos.
- 01SEMINÁRIO e trabalho escrito em grupo, valendo 10,0 pontos.

A média será a somatória das três avaliações escritas (provas individuais e trabalho em grupo),
dividido por três.

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia de Referência:
OLIVEIRA, Dalila & DUARTE, Marisa (orgs). Política e trabalho na escola: administração
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ASSINATURA DO PROFESSOR RESPONSÁVEL

dos sistemas públicos de educação básica. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
LIBÂNEO, J.C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. São Paulo: Alternativa,
2001.
VEIGA, Ilma & FONSECA, Marília (orgs). As dimensões do projeto político pedagógico.
Campinas: Papirus, 2004.

Bibliografia Complementar:

MENDONÇA, Erasto G. A regra e o jogo. Democracia e patrimonialismo na educação
brasileira. Campinas: Lapplane/Unicamp, 2000.
OLIVEIRA, Dalila & DUARTE, Marisa (org). Política e Trabalho na Escola: a
administração dos sistemas públicos de educação básica. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
SANDER, Benno. Gestão da Educação na América Latina: a construção e a reconstrução do
conhecimento. Campinas: Autores Associados, 1995.
GARCIA, W. (org). Educação Brasileira Contemporânea: organização e funcionamento.
São Paulo: McGraw do Brasil, 1976.
VEIGA, Ilma. O projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. Campinas:
Papirus, 1999.
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Cronograma de Atividades

Conteúdo das aulas
Datas Descrição das atividades
12/08 Apresentação do plano de ensino que será desenvolvido durante o semestre,

discussão sobre o processo de avaliação da disciplina e “elaboração dos
acordos pedagógicos”.
Discussão do texto 1: Entrementes e análise sobre o contexto de gestão
pedagógica.

14/08 Unidade I – Organização e Gestão da escola: Gestão e Administração.
Leitura e discussão do texto 2: Teorias da Administração e seus
desdobramentos no âmbito escolar.
CORREA, M. L.; PIMENTA, S. M.; In., OLIVEIRA, M. A.; Gestão
Educacional: Novos Olhares Novas Abordagens. Editora Vozes, 10ª Ed.
Vozes, 2014.

19/08 Continuação da discussão do texto iniciado na aula anterior com debate de
ideias sobre questões formuladas para a aula.

21/08 Explicação do trabalho que será realizado, valendo 10,0 pontos.
Pesquisa em escolas sobre o seu funcionamento, para análise dos elementos na
construção do projeto político pedagógico.
Divisão dos grupos de trabalho e do roteiro para pesquisa e análise.
Texto 8: Roteiro de coleta de dados para diagnóstico do funcionamento das
escolas. In: LIBÂNEO, J.C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática.
São Paulo: Alternativa, 2001.

26/08 Temática da aula: Estrutura e funcionamento da Educação Brasileira
Leitura e discussão do texto 2: O sistema de organização e gestão da escola. In:
LIBÂNEO, J.C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. São Paulo:
Alternativa, 2001.

28/08 Neste dia, a aula será cancelada, tendo em vista que a professora participará de
um ENCONTRO COM O GRUPO DE PESQUISA, na UFES - campus
Goiabeiras.
Continuação da discussão do texto iniciado na aula anterior com debate de
ideias sobre questões formuladas para a aula.

04/09 Continuação da temática iniciada na aula anterior.
Leitura e discussão do texto 3: Políticas educacionais no Brasil:
desfiguramento da escola e do conhecimento escolar de José Carlos Libâneo.
In: Cadernos de Pesquisa v.46 n.159 p.38-62 jan./mar. 2016.

09/09 Continuação da discussão do texto iniciado na aula anterior.
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11/09 Temática da aula: Gestão Democrática.
Leitura e discussão do texto 7:
Tema 7 : Gestão Democrática da Educação.
In: Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pradime :
Programa de Apoio aos Dirigentes Municipais de Educação / Ministério da
Educação. Secretaria de Educação Básica. – Brasília, DF: Ministério da
Educação, 2006.

16/09 Continuação da temática iniciada na aula anterior. Leitura e discussão do
texto 7.

18/09 Linguagem cinematográfica: Nunca me Sonharam.
23/09 Discussão do Documentário em entrelaçamento com a concepção de gestão

democrática. Análise do Documentário em dupla valendo 2,0 pontos a ser
computado na nota da avaliação escrita.

25/09 Debate sobre o filme e entrega do trabalho realizado na aula anterior.
30/09 Primeira avaliação escrita individual, valendo 8,0 pontos.
02/10 Leitura e discussão do texto 9: Prática de organização e gestão como

práticas socioculturais e institucionais – sua atuação no processo de ensino-
aprendizagem. In: LIBÂNEO, J.C. Organização e Gestão da Escola: teoria e
prática. São Paulo: Alternativa, 2001.

07/10 Continuação da discussão do texto iniciado na aula anterior com debate de
ideias sobre questões formuladas para a aula

09/10 Leitura e discussão do texto 10: As atividades de direção e coordenação. In:
LIBÂNEO, J.C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. São
Paulo: Alternativa, 2001.

14/10 SEMAP - Semana da Pedagogia - Participação dos alunos e da professora.

16/10 SEMAP - Semana da Pedagogia - Participação dos alunos e da professora.

21/10 Continuação da discussão do texto iniciado na aula anterior.
23/10 Continuação da temática: Gestão escolar e a construção do Projeto Político

Pedagógico.
Leitura e discussão do texto 13: Afinal de contas: o que é esse tal de projeto
político-pedagógico, de Roseli Fontana.

30/10 Supervisão e orientação dos grupos de trabalho.
04/11 Apresentação dos Seminários das pesquisas sobre o funcionamento das

Escolas, e análise dos elementos na construção do projeto político pedagógico
06/11 Apresentação dos Seminários das pesquisas sobre o funcionamento das

Escolas, e análise dos elementos na construção do projeto político pedagógico
11/11 Apresentação dos Seminários das pesquisas sobre o funcionamento das

Escolas, e análise dos elementos na construção do projeto político pedagógico
13/11 Apresentação dos Seminários das pesquisas sobre o funcionamento das

Escolas, e análise dos elementos na construção do projeto político pedagógico
18/11 Apresentação dos Seminários das pesquisas sobre o funcionamento das

Escolas, e análise dos elementos na construção do projeto político pedagógico
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20/11 Apresentação dos Seminários das pesquisas sobre o funcionamento das
Escolas, e análise dos elementos na construção do projeto político pedagógico

25/11 Temática da aula: Gestão escolar em educação do campo, quilombolas,
ribeirinhos, pescadores, assentados, indígenas.
Leitura e discussão do texto 14: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais
da Educação Básica / Ministério da Educação. Secretaria de
EducaçãoBásica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. Brasília: MEC,
SEB, DICEI, 2013.

27/11 Continuação da discussão da temática: Gestão escolar em educação do
campo, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, assentados, indígenas.

02/12 Continuação da discussão da temática: Gestão escolar em educação do
campo, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, assentados, indígenas.

04/12 Avaliação escrita valendo 10,0 pontos.
09/12 Entrega dos trabalhos e revisão para a prova final
11/12 Período de Provas Finais referentes ao período letivo 2019/2.

Obs.: 1) O planejamento poderá ser alterado no decorrer do semestre para atender as
necessidades dos alunos.

Professora Responsável: Isabel Matos Nunes.
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