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Distribuição da Carga Horária Semestral  

Teórica Exercício Laboratório 

60 - -  

Ementa:  

Gestão (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 Específicos (explicitar conceitos, habilidades, procedimentos e/ou competências 

definidos na Ementa. Os objetivos específicos irão oferecer elementos para a organização 

e/ou definição dos conteúdos programáticos) 

 

1. Conhecer a estrutura e organização das escolas brasileiras e as condições de 
exercício profissional de sua gestão e administração.  

2. 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. 

3. Compreender a estrutura organizacional da educação brasileira tendo como 
parâmetro a legislação vigente. 

4. Discutir as políticas educacionais e o processo sócio-histórico-pedagógico da 
legislação na organização e estrutura da educação brasileira. 

5. Compreender o que vem a ser a gestão democrática e a construção do projeto político 
pedagógico; 

6. Compreender o processo de gestão escolar em educação do campo, quilombolas, 
ribeirinhos, pescadores, assentados, indígenas. 

 

http://lattes.cnpq.br/1434416276486446
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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 

colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 

melhor explicitados nos objetivos específicos) 

 

 
Unidade I – Organização e Gestão da escola: Gestão e Administração; 
- 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 
 
Unidade II – Estrutura e funcionamento da Educação Brasileira. 
- A construção da gestão democrática; 
- Gestão escolar e a construção do Projeto Político Pedagógico. 
- Experiências inovadoras de gestão educacional e escolar. 

Unidade III – Gestão escolar em educação do campo, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, 
assentados, indígenas. 

 

 

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)  

Considerando-se a sala de aula como um espaço de produção e apropriação de saberes, 
ressaltaremos a importância da mediação da professora nas situações de ensino-
aprendizagem e do envolvimento em situações compartilhadas, em que alunos (as) e 
professora possam discutir sobre as principais questões que norteiam a disciplina.  
 
Considerando ainda, o Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial – EARTE- 
aprovado pela Universidade Federal do Espírito Santo, os conteúdos propostos se dividirão 
nas modalidades síncronas e assíncronas, fazendo uso, preferencialmente, das ferramentas 
do Google Meet; 
 
Nesse sentido, disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivas síncronas, 
dialogadas com os alunos em plataforma virtual e atividades assíncronas em que os alunos 
anteciparão leituras e outras atividades, amparadas no sistema EARTE. 
 
Leituras e análises de textos encaminhados antecipadamente por meio do portal do aluno. 
As aulas assíncronas serão orientadas e disponibilizadas pelo professor para sua realização 
de modo individual ou em grupos. 
 
As atividades discentes compreenderão leitura e análise de textos, resenhas, relatórios e 
elaboração de comunicações, sínteses e seminários. 
 
Obs. Caso haja quaisquer mudanças em relação às orientações legais da universidade para 
o retorno de aula híbrida e/ou presencial, a metodologia poderá ser alterada no que tange a 
aulas presenciais. 
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 

adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 

os pesos conferidos a cada instrumento) 

 

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  
 
A avaliação se constituirá de um processo dinâmico e reflexivo, desenvolvendo-se no 
decorrer das atividades síncronas e assíncronas da disciplina, no qual os discentes 
desenvolverão um Portfólio digital: produção com principais registros – escritos e audiovisuais 
– produzidos durante a disciplina e um Seminário a ser organizado a partir da leitura de uma 
obra ou um texto específico.  
 

Descrição detalhada:  

A avaliação será composta pela média aritmética das seguintes notas: 

NOTA 1: (de 0,0 a 10,0) – Portfólio digital: produção com principais registros – escritos e 

audiovisuais – utilizando o google Classroom 

NOTA 2: (de 0,0 a 10,0) – (Apresentação do Seminário);  

NOTA 3: (de 0,0 a 10,0) – Prova escrita /questionário - sobre os conteúdos estudados 

 
 

 

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 

conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

Bibliografia de Referência: 
 
OLIVEIRA, Dalila & DUARTE, Marisa (orgs). Política e trabalho na escola: administração 
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 (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e 

que deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o 

conteúdo programático a ser desenvolvido) 

 

1. MENDONÇA, Erasto G. A regra e o jogo. Democracia e patrimonialismo na 
educação brasileira. Campinas: Lapplane/Unicamp, 2000. 

2. OLIVEIRA, Dalila & DUARTE, Marisa (org). Política e Trabalho na Escola: a 
administração dos sistemas públicos de educação básica. Belo Horizonte: Autêntica, 
2003. 

3. SANDER, Benno. Gestão da Educação na América Latina: a construção e a 
reconstrução do conhecimento. Campinas: Autores Associados, 1995. 

4. GARCIA, W. (org). Educação Brasileira Contemporânea: organização e 
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funcionamento. São Paulo: McGraw do Brasil, 1976. 
5. VEIGA, Ilma. O projeto político-pedagógico da escola: uma construção possível. 

Campinas: Papirus, 1999. 

Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos 

nas aulas) 

 

Datas Descrição das 
atividades 

03/11 Apresentação do plano de ensino que será desenvolvido durante o 
semestre, discussão sobre o processo de avaliação da disciplina e 
“elaboração dos acordos pedagógicos”. 
 

Análise do contexto da gestão pedagógica no Brasil. 

Unidade I – Organização e Gestão da escola: Gestão e administração. 

 

08/11 Atividade Assíncrona: Leitura do Texto 1 

 

10/11 Discussão do texto 1: “Gestão escolar democrática: definições, 

princípios e mecanismos de implementação”  
Políticas e Gestão na Educação 

17/11 Continuação do debate da aula anterior. 

22/11 Atividade Assíncrona 1: Escrever um texto reflexivo crítico a partir de 

uma questão apresentada para compor o portfólio de atividades. 

 

Leitura do texto 2 

 

24/11 Discussão do texto 2: A construção da Escola Pública. In: LIBÂNEO, 

J.C. Organização e Gestão da Escola: teoria e prática. São Paulo: 

Alternativa, 2001. 

 

29/11 Atividade Assíncrona 2: Assistir ao documentário: Quando sinto que já 

sei. Discussão do Documentário em entrelaçamento com a concepção 

de gestão democrática e com a construção da escola pública.  

Análise do Documentário em dupla articulando com os textos lidos e 

apresentar na próxima aula. 

01/12  

Apresentação das sínteses elaboradas a partir do filme (em duplas). 

06/12 Atividade assíncrona: Leitura do texto 3 “O sistema de organização e 

gestão da escola” 

  

13/12 Atividade assíncrona: elaborar uma síntese do texto “O sistema de 
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organização e gestão da escola” 

 

15/12 Estrutura e funcionamento da Educação Brasileira Leitura e discussão 

do texto 3: O sistema de organização e gestão da escola. 

10/01 Atividade Assíncrona 3: Elaborar um mapa conceitual sobre a 
organização da educação brasileira a partir das leituras dos textos 
anteriores 

 

12/01 Discussão do texto 04: As atividades de direção e coordenação. 
http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/11022015_jose_carlos_libaneo
_i.pdf  
Elaborar coletivamente um roteiro para a entrevista que será realizada 
com uma gestora escolar. 

17/01 Atividade Assíncrona 4: Entrevistar uma diretora ou ex-diretora de 

escola sobre suas principais atividades como gestora escolar. 

 

 

19/01 Texto 4 Prática de organização e gestão como práticas socioculturais e 

institucionais – sua atuação no processo de ensino- aprendizagem.  

In: 

http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/11022015_jose_carlos_libaneo

_i.pdf   

 

24/01 Atividade Assíncrona 5: Analisar um projeto Político Pedagógico de 

uma escola a partir do roteiro encaminhado com antecedência – 

Atividade em grupo. 

 

26/01 Gestão escolar e a construção do Projeto Político Pedagógico. 

Leitura e discussão do texto 5: Afinal de contas: o que é esse tal de 

projeto político-pedagógico, de Roseli Fontana. 

 

31/01 Organização dos Seminários para apresentação. 

02/02 Seminário I – Análise do PPP – Apresentação dos grupos de trabalho  

07/02 Atividade Assíncrona 6 – síntese dos Seminários  

09/02 Seminário II – Análise do PPP – Apresentação dos grupos de trabalho 

14/02 Organização dos Seminários para apresentação. 

16/02 Seminário III – Análise do PPP – Apresentação dos grupos de trabalho 

21/02 Leitura do texto 6: Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação  Básica  /  Ministério  da  Educação.  Secretaria de 

http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/11022015_jose_carlos_libaneo_i.pdf
http://www.cascavel.pr.gov.br/arquivos/11022015_jose_carlos_libaneo_i.pdf
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Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral. 

Brasília: MEC, SEB, DICEI, 2013. 

23/02 Temática da aula: Gestão escolar em educação do campo, 
quilombolas, ribeirinhos, pescadores, assentados, indígenas. 

Discussão a partir da leitura do texto. 

07/03 Elaborar uma síntese sobre a Gestão Escolar nas escolas do Campo 

09/03 Continuação da temática anterior com apresentação de uma síntese 

sobre as peculiaridades das escolas do campo, quilombolas, 

ribeirinhos, pescadores, assentados, indígenas. 

14/03 Ajuste de atividades 

16/03 PROVA FINAL 

21/03 Ajuste de atividades 

24/03 Apresentação do resultado final 

 

Obs.: 1) O planejamento poderá ser alterado no decorrer do semestre para 
atender as orientações de possíveis mudanças do formato EARTE. 

 

 

Professora Responsável: Isabel Matos Nunes. 
 


